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TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
«Дялинин йаддаш хяритяси»
Танынмыш фолклоршцнас-алим, достум Сейфяддин Рзасойун охумаг цчцн мяня вердийи
китабын архасынъа дикилиб галан бахышларыны фярг етдикдя мяни дя мараг бцрцдц:
— Китабы вердийиня пешман олдун еля бил.
— Хейр, бу китабда Азярбайъанын, даща доьрусу, Азярбайъанын майасыны, юзяйини тяшкил
едян Ширван мядяниййятинин дярин лайлары вар. Она эюря китабы сяня тягдим етдим вя бир анлыг
дцшцнъялярим сянин идрак типиня кюклянди… Истядим, дейям ки, бу китабын етнопоетик
мащиййятини сяндян йахшы, бялкя дя, щеч ким чюзя билмяз.
— Сян мяним бойнума аьыр йцк гойурсан, яфяндим.
— Галиб мцяллим, сян фолклоршцнаслыгла мяшьул олсан да, журналист вя щцгуг тящсили
алмысан, ядябиййат щаггында мцстягил бахышларын вар, интеллектуал типин ися там орижиналдыр.
Сющбятимиз заманы щямишя демисян: Щяр бир бядии мятнин архасындан шяхсиййят бахыр…
Бяли, бу мцкалимя йазаъаьым йазынын прологу олса да, йазынын ясас парафразына да
чеврилди.
Беляликля: Аьарящим. «Дялинин йаддаш хяритяси» (Бакы, 2014)
Йазычынын имзасы кифайят гядяр танынмыш исимдир. Ясярляриня чякилмиш филм-тамашайа да
бахмышдым.
Ясяр фолклорумузда, ядябиййатымызда чох йайьын олан «мцдрик гоъа» архетипинин
парадигмасы олан мцдрик гадын (гары) образынын мяняви мяканындан бящс едир. Мцяллиф бу
образла «Асланын еркяйи, дишиси олмаз» пареминисини йени ядяби консепт кими ядябиййата
эятирир. Шифащи халг ядябиййаты янянясиндя «ипяк гары» вя онун якси олан «кюпяк гары»
образлары мювъуддур. Аьарящимин йаратдыьы Зейняб образынын халг тяфяккцрцнцн архетипи
олараг йенидян йазылы ядябиййата эятирилмяси йени ядяби щадисянин рцшейми сайыла биляр.
Миниатцр щекайялярдян ибарят олан «Дялинин йаддаш хяритяси» ясяри мязмунуна вя
структуруна эюря орижиналлыьыны юзц «юз»цндя тясвир едир. Илк бахышда нязяря чарпмаса да,
ясярин батининя нцфуз етдикдя мятн ади вя бясит анламындан чыхараг, мцряккяб бядии
метафоралара бцрцнцр. Бу ъящятдян мятн щадисялярин зянъирвари, анъаг дцз хятля инкишафыны
тягдим едир. Ардыъыл ядяби силсиля охуъуну мязмундан айырмаьа гоймур. Башланьыъдан сона
варанда сян, доьурдан-доьруйа, бир мяняви ъоьрафийаны «эязиб-долашмыш» олурсан. Вя
мялум олур ки, ясярин адындакы ифадяляр щеч бири бош-бошуна ишлянməмишдир. Бурадакы «дяли»
дя, «йаддаш» да, «хяритя» дя айры-айры мяналар кясб ется дя, ясярин фонунда бунларын щятта
суфи-ирфани мянасы ортама эялир.
Йунус Ямря неъя дейир: «Сян билмязсян дяли кимди, вяли ким». Бюйцк Йунус бу ибаряни
бир щядисдян эютцрмцшдцр. Щəдiсдя дейилир ки, «дялиляр мяним вялимдир», йяни ъямиййятдя
сярэярдан долашан «дяли» адланар. Яслиндя, чох шейи «аьыллы»лардан даща щикмятли билян
адамлар Аллащын (ъ.ъ.) юзцня йахын билдийи вя горудуьу инсанлардыр. Бизим дяли дедийимиз
затлар мифдян цзц бяри чох мцряккяб билэилярин «сярэи»сидир: «Дяли биляни бязян йцз аьыллы
билмяз», «Дяли гуйуйа бир Даш атды, йцз аьыллы чыхара билмяди».
Бу контексдя сющбят тякъя дашдан вя гуйудан эетмир. Даш да бялли, гуйу да. Яэяр Даш
гуйудадырса, ону чыхармаг еля дя чятин бир шей дейилдир. Демяли, бурада аьыллыларын билмядийи
вя «дяли»нин билдийи бир щикмят вардр.
Вя йахуд «дялидян доьру хябяр» ифадяси. Бязян «аьыллы»ларын кясдиря билмядийи, йцз аьыллы
башын дцшцня билмядийини бир «дяли» бир анда дуйур, щисс едир вя чыхыш йолу олан ачары тапыр.
Цчцнъц семантик консепт ващид хяритядир. «Хяритя» мялум бир ъоьрафи-лингвистик терминдир.
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Ясярдяки хяритя ися мадди вя мяняви мяналары иля диггяти чякир. Ширванын аранында бир
бюлэянин хяритясиля йанашы, цряклярин, бейинлярин, ъясарятин вя шцурун хяритяси ъанланыр. Бцтцн
бунлар ясярин «юз»цндян эялир. О еля бир хяритядир ки, гиймятляр йцксялся дя, гадынлар
чылпаглашса да, мясъидляр бош вя кимсясиз галса да, мяняви бющранын шкаласы бу хяритянин
(кяндин, дцнйанын) сынырларыны кечя билмяз. Чцнки бу мяняви хяритянин – скарал космосун
горуйуъусу – Зейняб гары вар.
Зейняб бир образдыр. Супер етносун яхлагынын, мядяниййятинин горуйуъусу. Йазычы
Аьарящим бу образы, бялкя дя, ушаглыгдан юз кяндиндян эютцрцб эяздиря-эяздиря бу эцня
эятириб чыхарыб.
Аьарящим мцяллимин ичиндя зянэин бир инанъ вя етигад вар, щяля ки, донуг вя статикдир.
Лакин о, ясярляриндя бой атыр, ъанланыр, тягва вя ихлас нуруна чеврилир. Зейняб гары да бу
мцдриклик вя мяняви динамиканын символудур.
Йазычы бу образы лап еркян йашларындан «формалашдырыб», йяни бу йа онун кяндчиси, йа
гощуму, йа да бядии бута кими щисс етдийи бир образдыр. Бу ъящятдян ясярдяки щяр бир образын,
щяр бир бядии мятнин архасында йазычынын силуети сезилмякдядир.
Аьарящим бу ясяри иля йашадыьымыз дцнйанын мяняви портретини йарадыр: Еля бир заман
эялиб ки, оьрулар сяфадя, ъяфакешляр зцлм вя бялада.
Ясяр ашыг тящкийясиля башланыр. Нязяр киши гаравялливари данышыр: «Онда оландан мяндя
йохдур».
Гулам Нязяр кишийя гаршы дурмаг истяйир, амма баъармыр.
Щадисяляр кулминасийа нюгтясиня йцксялмякдя…
Мараг даиряси эенишлянир: Нядир онда олан?
Сцжет зянэинлийи йараныр, гаравяллидян новелла сонлуьуна мейл йцксялир.
«Нядир Зейнябдя олан, ай Нязяр, де, биляк».
Бяли, кющня стереотипляри гыран йени хятт развйазканы йетирир: «Онда олан тяпяр, гейрят,
ирадя вя с.».
Йяни инсана лазым олан, фярди шяхсиййят едян, яхлагы зянэинляшдирян ня варса – щамысы.
Артыг охуъу ращат няфяс алыр, истядийини тапыр. Будур йазычынын тяхяййцлцнцн файдасы. Инсан
йетишдирмяк, эяляъяйя никбин бахмаг.
Дцнйада бир чох шейлярин баш-айаг олдуьу, щалалын щарама булашдыьы бир заманда мялум
хяритяни, йяни етносун яхлаг йаддашыны мцщафизя едян бир мцдрикин варлыьыны ортайа гоймаг,
мяня еля эялир, зийалынын, йазычынын юз йашам кредосуну ъямиййятя тятбиг етмяйин ян оптимал
вариантыдыр.
Узаг бир мякандан цфцгляря бойланан ити вя йорьун бахышлар китабын вярягляриндя рясм
кими иникас олунур. Мяняви мянзяря чох аъынаъаглыдыр:
Зина щалал, гадынлар кишиляря щюкм едир, касыбын гарны аъ, яйни лцт…
Касыба сядягя верирляр, сонра да миннят вя язиййят едирляр…
Эцндцзляр оруъ тутуб, эеъяляри ибадят едирляр, фягят ягрəбаны зийарят етмирляр…
Оруъ тутуб аълыьа вя сусузлуьа дюзцрляр, амма дилини тутмаз, чиркин сюзляр данышырлар…
Щиъабланырлар, амма ятирляринин ийи ятрафа йайылыр…
Гонаг гябул едир, анъаг эедяр-эетмяз деди-году йапыр, гейбятини едярляр…
Хцлася, савад ишляр дешилмиш чуваллара йыьылыр:
Гиймятлярин бащаланмасыны бящаня едиб Щяъъя эетмир, амма тятилляря пул тапырлар…
Эцндя 100 хябяр, мялумат охуйур, амма 1 суря, 10 айя охумурлар…
Бяли, заман бу заман. Вя бу гарышыг дюнямдя йазычы Аьарящим етномядяни системин
мцщафизи Зейняб гарыны бцтцн милли-мяняви арсеналы иля мяняви-бядии космосун сящнясиnə
чыхарыр.
Эцнцмцздя глобал информасийа еля бир щяддя чатмышдыр ки, мядяниййятлярин бирляшдийи вя
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айрылдыьы нюгтяни тясбит етмяк чятинлийи вардыр. Елми, бядии, щуманитар ядябиййатлар интеграсийа
просесиндя юз милли статусуну итирмиш, кямиййятъя кичик олар халглары шцур еррозийасы проблеми
мейдана эялмишдир. Он илляр юнъя дя бу проблем йашаnмыш, ящямиййят верилмядикдя ядяби
дцшцнъя тясир алтына дцшяряк, мцстягиллик идейаларыны да итирмиш олду. Нятиъядя Азярбайъан
эянъи газандыьы мцстягиллийини итирди.
Вахтиля «Анамын китабы» етник-мядяни системи мцщафизя мягсяди дашыйырдыса, бу эцн
«Дялинин йаддаш хяритяси» кими ясярляр зянэин милли «рцшейм»ляриля бу миссийаны тягдим едир.
Азярбайъанын улусал мядяниййяти тарихин бцтцн дюнямляриндя апарыъы амиля чевриля билмишдир.
Халгымыз дцнйа мядяниййятини юйрянмякля йанашы, юз милли мядяниййятини инкишаф
етдирмишдир. Тяяссцфляр олсун ки, бу эцн кянар мядяниййятляри дейил, мядяниййятсизлийи
юйрянмяйя мящкум едилмишик. Юндя эедян «зийалы»лар, КИВ-ляр, «ядябиййатлар»лар буну
диктя едир.
Йцз ил яввял дя, бу эцн дя апарыъы бир фикрин ясаряти алтындайыг: «Биз постмодерн дюнямдя
йашайырыг».
Нийя?
Бяс бизим модерн дюнямимиш щеч олмайыбмы?!
Бяс дцнйа ядябиййатына вердийимиз Хаганиляр, Низамиляр, ян зянэин музейлярин ян
гиймятли експонатлары сайылан абидяляримиз?!
Нийя дцнйайа яхлаг нцмуняси олан мядяниййятимизи биз йад аьызларла постмодерн
адландырырыг?
Зяманямизин ян актуал суалынын ъавабыны йазычы Аьарящим верир: Она эюря ки, Зейнябляри
бяйянмядик, онун кими мцдрикляри эеридягалмыш щесаб етдик. Бюйцкляримизи щесаба
алмадыгъа кичилдик, кичикдикъя щесаб-китабдан силиндик.
Эялин щамылыгла Зейняб гарыны динляйяк, диггятимизи онун йаддаш хяритясиня йюнялдяк.
Галиб Əmirağaoğlu,
АМЕА Фолклор Институту Мярасим фолкору
шюбясинин апарыъы елми ишчиси
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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Azərbaycan romanının təşəkkülü və ədəbi tənqid
Qızqayıt Süleymanova
Bakı Qızlar Universitetinin dosenti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: fidan_abdurahmanova@mail.ru

Rəyçilər: filol.ü.e.d., dos. B.B. Əhmədov,
filol.ü.f.d., dos. V. X. Əliyev

Açar sözlər: klassik irs, konsepsiya, ədəbi münaqişə, sufizm, panteizm, mistika, ədəbi
tənqid
Ключевые слова: классическое наследие, концепция, литературные споры, суфизм,
пантеизм, мистика, литературная критика
Key words: classical heritage, concept, literary conflict, sufism, pantheism, mysticism,
literary criticism
Əbülhəsənin yaradıcılığına, xüsusilə onun «Yoxuşlar» və «Dünya qopur» romanlarına
münasibətdə M. Quliyev tənqidinin qüvvətli və zəif cəhətləri ortaya çıxır. Tənqidçi şübhəsiz
ki, siyasi cəhət əsas alınmaqla, «Dünya qopur» romanındakı obrazlara geniş əhatəli təhlil verir.
İdeya və mündərəcəyə, onların sovet reallığına nə dərəcədə uyğun olub-olmamasına xüsusi
diqqət yetirilir. M. Quliyevin qeydləri ardıcıl tənqid üstə köklənir. Sovet həqiqəti, onun tarixi
mənası ilk romanlarda necə təcəssüm tapırdı, ədəbi tənqid ilk növbədə məhz bu suala cavab
verməyə çalışırdı. M. Quliyev yazırdı: «Böyük və ciddi bir əsər olan «Yoxuşlar»da firqəmizin
ölkəmizdə kapitalizm qalıqları əleyhinə qəti bir hücuma başladığı bir dövrdə kənddə
qolçomaqların kollektiv təsərrüfat formaları əleyhinə vəhşicəsinə mübarizə aparması təsvir
edilir.
«Yoxuşlar» romanı türk kəndində kollektiv təsərrüfat ətrafında gedən sinfi mübarizəni
müəyyən dərəcədə əks etdirən ilk əsərdir. Romanın müsbət cəhəti və əhəmiyyəti də
burasındadır» (1, 43) Hər şeydən əvvəl o, əsəri kompozisiyasına, poetik sistemin
sxematizminə görə tənqid edir, hətta göstərir ki, əsərin ilk 20 səhifəsini atmaq lazımdır:
«Romanın birinci səhifəsini atmaq lazımdır: «Romanın birinci səhifələrini oxuduqda gerisini
oxucu özü əvvəlcədən anlamağa başlayır. Kompozisiyasındakı ibtidailik, sxematizm,
ritorika – əsərin əsas nöqsanlarından hesab edilməlidir» (2, 159). Qeyd edək ki, tənqidçi
«Yoxuşlar» romanında da Qumru və Bünyaddan başqa digər surətləri «ibtidai plakatçılıq»da
günahlandırır. M. Quliyevin tənqid etdiyi ikinci cəhət bu idi ki, Əbülhəsən romanda inqilabın
yetişməsi və baş verməsini tarixən zəruri proses olaraq təkamül şəklində verməmiş, «romanda
təsvir edilən dairədə inqilab göydən düsür». Diktatura dövrünün sərt prinsiplərini ədəbi
tənqidə gətirən tənqidçinin ədəbiyyatda da sərt, atasına belə aman verməyən qəhrəmanlar
maraqlandırırdı. Ona görə də M. Quliyev dairə firqə komitəsinin katibi Büləndi ağıllı,
çalışqan və doğru firqə xəttində duran bir tip kimi qətiyyətsizlikdə günahlandırır: «Bülənd
yumşaq bir ziyalı, zəif və pis firqəçi kimi meydana çıxmışdır... Bülənd obrazı Azərbaycan
dairələri üçün tipik və xarakterik deyildir. Belə firqə komitəsi katiblərinin Aprel inqilabı
dövründə Azərbaycan rayonlarından birisində çalışması mümkündür. Lakin bu tipik
xarakterlərin tipik şəraitdə düzgün olaraq verilməsi demək deyil».
Tənqidçi romanda mövhumat və əsarət zəncirindən xilas olan türk qadınının obrazının
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yaradılmasını onun əsas qüsurlarından biri hesab edir. Yazıçını sosializm realizm metoduna
sahib ola bilməməkdə günahlandıran tənqidçi heç şübhəsiz ki, bir əsərə «mədəni inqilabın»
bütün tələblərini irəli sürür, əslində romanda olanları təhlil əvəzinə olmayanları tələb edir,
bununla da yazıçıya öz iradəsini diktə etmiş olurdu.
Tənqidçi psixologizmə meyli, qəhrəmanların öz fərdi aləminə qapılmasını digər bir qüsur
sayır, «əlbəttə, psixologiyasız ada mola bilməz, insanları maşın və avtomat kimi təsvir etmək
olmaz» fikrini irəli sürsə də özü-özünə qarşı çıxıb ziddiyyətə yol verir. «Əbülhəsən öz
qəhrəmanlarını daxili aləmi ilə məşğul olmağı sevir» deyir. İş bununla bitmir. Əslində hər bir
əsər üçün məziyyət, bədii ləyaqət göstəricisi olan psixologizmə meyli pisləyən M. Quliyev
qəribə bir tərzdə Əbülhəsəni həm də əsərdə dövrün siyasi ab-havasını verə bilməməkdə
günahlandırır: «Əbülhəsənin romanında ibtidai-siyasi savad dərsliklərindən köçürülmüş çox
lüzumsuz təbliğat vardır. Yazıçı dəfələrlə öz qəhrəmanlarının ağzı ilə kənddə apardığımız
siyasəti təkrar edir.
...Bədii əsərdə tendensiya qəhrəmanlarını müəyyən şəraitdə inkişaf edən xarakterləri
məntiqi vasitəsilə ifadə edilməlidir, əsərin öz gedişi buna işarə etməlidir».
Ritorikanı Şura ədəbiyyatının əsas nöqsanlarından biri kimi tənqid edən M.Quliyev
Əbülhəsənin də qəhrəmanlarının çox danışıb az iş görməsini romanın qüsurlarından sayır.
Bununla bərabər burada Əbülhəsənin romanlarının dili tənqid olunur. Yazıçının öz dili
üzərində az işləməkdə «səhlənkarlıqda» suçlandıran tənqidçi sərt bir dönüşlə yazır: «ilk
nəzərdə adama elə gəlir ki, «Dünya qopur» romanı ruscadan tərcümə edilmişdir». Yazıçını
ideya aydınlığına, zəngin sənətkarlığa və mükəmməl formaya diqqət yetirməyə çağıran
tənqidçi bütün bu qüsurların aradan qaldırılmasını onun sosializm realizminə keçməsi üçün
başlıca şərt hesab edirdi. M. Quliyevin soialist realizmi konsepsiyası isə o dövrün tələbinə
uyğun olaraq siyasi-ideoloji xarakter daşıyırdı: «Sosialist realizmi yazıçıdan obyektiv varlığı
bütün təfərrüatı ilə təsvir etməyi tələb etdiyi kimi onu ən mühüm şəraitdə və mühüm tiplərdə
əks etməyi də tələb edir. Sənətkar inqilab dövrünün və inqilabı hazırlayan konfliktlərin
mahiyyətini bədii obrazlarda təcəssüm etdirməlidir. Sosialist realizmi problemi sənətdə həyatı
doğru, düzgün, qabiliyyət və çətinlikləri ilə, müsbət və mənfi cəhətləri ilə, sosialist inqilabına
qalibiyyət gətirən əsasları ilə təsvir etmək problemidir… sənətdə dövrün sinfi mahiyyətini
düzgün və doğru bir şəkildə təcəssüm etdirmək problemidir» (3, 67), Göründüyü kimi, bu
mülahizələrdə yeni ədəbiyyatın nə poetikası, nə də estetik özəlliyi barəsində fikir ifadə
olunmur. M. Quliyev eyni maksimalizmlə də tənqidin özünə yanaşır… «bizdə kommunist
tənqidi yoxdur hökmünü verir. «Yeni proletar üslubu yaratmaq» vəzifəsini irəli sürən tənqidçi
«ədəbiyyatı bolşevikləşdirmək» üçün «vahid dünya görüşünə nail olmağı» (4, 68) gənc türk
yazıçısı qarşısında duran yaradıcılıq vəzifəsi olaraq izah edirdi.
Yeri gəlmişkən deyək ki, tənqidçi gənc türk yazıçılarının yetişməsi üçün klassik ədəbi
irsin zəruriliyini də dönə-dönə ön plana çəkirdi.
M. Quliyevin ədəbi-tənqidi görüşləri 20-30-cu illər tənqidinin maraqlı istiqamətlərindən
biri idi. Müasirləri içərisində öz sərt və prinsipial fərdiyyəti ilə seçilən tənqidçi bolşevik
ideologiyasına qəlbən inanan, yeni cəmiyyətin insanlara səadət gətirəcəyinə ümidlə işləyib
fəaliyyət göstərən istedadlı şəxsiyyət idi. Onun görüşlərində yeni sənətin sosiologiyası
haqqında təlim formalaşır, o sənətin bütün növlərinə sosioloji yöndən müraciət edirdi.
Müasirləri olan tənqidçilər sırasında professional tənqidçi olaraq o və Əli Nazim öz
temperamentləri ilə xüsusi seçilirdi. «İctimai fikir tariximizin görkəmli siması …M. Quliyev
hər bir sənətkarın sosializm cəbhəsinə öz xüsusi yolu ilə gəldiyini layiqincə dərk edir…
mədəniyyətin hər bir sahəsinə partiya və dövlət nöqteyi-nəzərindən yanaşmağı bacarırdı» (5).
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Ədəbiyyat və mədəniyyətin tarixi-estetik roluna mənsub olduğu xalqın, ideologiyasını
qəbul etdiyi inqilabın mənafeləri ilə qiymət verməsi sonralar M. Quliyevin görüşlərində
ziddiyyətlər törətdi. Xalqın milli mənafeləri ilə sosializmin siyasi mənafeləri arasında
konfliktlər bu ziddiyyətlərin əsas səbəbi idi. Tarixi sosializmin və kommunizmin əbədiyyəti
haqqında marksist-leninçi xülyaları yaz dumanı kimi dağıtdıqca M. Quliyev və onun
həmkarlarının da nəzəri-metodoloji səhvlərinə mənalı təshihlər verdi. Onun ədəbi tənqidi
görüşlərindəki səhvlər yeni cəmiyyətə tükənməz inamı ilə bağlı aldanışlarından irəli gəlirdi.
Bütün bunlarla bərabər Azərbaycan ədəbi tənqidi tarixində Mustafa Quliyevin imzası aydın
görünməkdədir. Bu imzanın arxasında onun böyük şəxsiyyətini, ədəbiyyat və
mədəniyyətimizin sabahı üçün narahat qəlbini görməmək, duymamaq mümkün deyil. O
dövrün ədəbi-siyasi ittihamlarla dolu məqalələrindən birində ona qarşı sürülən «günahlardan»
birisi çox maraqlıdır: «Şübhəsiz «sağ» səhvlər buraxan yoldaşlardan biri də M. Quliyev
yoldaşdır. O keçmiş məqalələrinin hamısında çığırdaşları həddindən artıq qiymətləndirərək
idealizə etmiş, proletar ədəbiyyatı uğrunda aparılan mübarizənin istiqamətini əymiş, Cəfər
Cabbarlının xırda burjua əsəri «Sevil»i az qala «sol» çığırdaş əsəri kimi göstərməyə
çalışmışdır. O özünün keçən il nəşr etdirdiyi «oktyabr və türk ədəbiyyatı» əsərində bir sıra
«sağ» səhvlər buraxmışdır. Qolçomaq şairi Sanılını çığırdaş adlandırmaqla kəndli ədəbiyyatı
məfhumunu sağ opportunist Polonski kimi izah etmiş, kəndli sinfi təbəqələşməsini görməmiş,
proletar ədəbiyyatı ilə daxili çığırdaş ədəbiyyatını qarışdırmış, bunların arasında sinfi hüdud
qoymamış və bunlardan başqa bir də həmin əsərində özü bilmədən bir çox pereverzevçi
(bühzəsiz ki, «sağ») səhvlər buraxmışdır» (6).
Bu vulqar sosioloji, markist-mexaniki tənqidin bariz nümunəsidir. Buradan bilinmir ki, M.
Quliyev «sağ»çıdır, yoxsa «sol»çu — opportunistdir, yoxsa pereverzevçi? Fəqət, buradan
aydın olur ki, M. Quliyev ifrat sinfiliyə qapılmadan çığırdaş yazıçıları, o cümlədən böyük C.
Cabbarlının vulqar-mexaniki tənqidin ifrat hücumlarından qorumağa çalışır. Qolçomaq
yazıçısı adlandırılaraq tarixin qaranlıq küncünə atılmış gözəl nasir H.K. Sanılını heç olmasa
çığırdaş olaraq ədəbiyyatda saxlamağa çalışırdı. Bununla da əbədi yaşayacaq bədii mənafeləri
ötərgi siyasi mənafelərdən üstün tuturdu. M. Quliyevin tənqidində ədəbi və mədəni fikrin
tarixi taleyini, milli perspektivini görmək meyli güclü idi. İllər keçəcək, düz 25 ildən sonra
artıq M. Quliyevin yoxluğu dövründə həmin Mehdi Hüseyn bu həqiqəti dərk edərək aşağıdakı
fikirləri yazacaq: «Mustafa Quliyev … bütün həyatını xalq səadəti yolunda sərf etmiş
görkəmli ictimai xadim və ədəbiyyatçı olmuşdur. Onun vaxtsız və faciəli ölümü müasir
Azərbaycan ədəbi-tənqidi fikri üçün böyük itkidir.
M. Quliyev hər bir sənətkarın sosializm cəbhəsinə öz xüsusi yolu ilə gəldiyini layiqincə
dərk etdiyindən … o vaxtlar «çığırdaş» adlanan yazıçıların dünyagörüşündə tədrici, lakin
səmimi bir dönüş yaratmağa çalışırdı.
«Sevil» və «Od gəlini» əsərlərini hər növ hücumdan qorumaqla o tək Cabbarlıya deyil,
ümumiyyətlə, sovet ədəbiyyatı məsələlərinə həqiqi partiyalı bir tənqidçi kimi yanaşırdı» (7).
Bu fikirləri həm etiraf, həm də həqiqətin dərki kimi qəbul etmək olar. M. Hüseyn,
ümumiyyətlə, 37-nin repressiyasından can qurtaranlar hamısı belə etiraflarla bir növ 37-də
qurban gedənlərlə bağlı 20-30-cü illərdə yazdıqları ittihamların əsassızlığını boyunlarına
alırdılar. Bu illərdə siyasi-ideoloji ittiham dolusu məqalələr hamı haqqında yazılmışdı. Bunu
anlamaq üçün 1920-1930-cu illərin bütün materiallarını oxumağa ehtiyac yoxdur. Yalnız
«Ədəbiyyat» qəzetinin 9 iyun 1937-ci il sayı ilə tanış olmaq kifayətdir. Qəzetin bu sayında
çap olunmuş məqalələrin adları özlüyündə hər şeyi deyir. Onlara diqqət yetirək: S. Vurğun.
«Səhvlərimiz haqqında», R. Rza. «Düşmənlərə qarşı amansız olmalı», A. Fərrux. «Sonadək
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ifşa etməli», A.N. Rəsulzadə. «Sıralarımızda düşmənlərə yer yoxdur», S.S. «Sayıqlığın
kütləşdiyi yerdə», C. Xəndan. «Sıralarımızı təmizləyəlim», O. Sarıvəlli. «Nizamnamə təhqir
edilmişdir», M.S. Ordubadi. «Təmizliyə başlamalıyıq», Mir Cəlal. «Amansız olmalı».
Bütün bu yazılarda həbs olunanların «günahları» bir daha sadalanıb ittiham edilir, sağ
qalanlar bir-birini hamıdan tez daha amansız ifşa etməyə çalışırdı. Bu ziyalılığın böyük milli
faciəsi, zor və təzyiq altında deformasiyası idi. Əlbəttə, bu gün biz tarixin həmin mərhələsini
nəzərə almadan onları qınamağa haqlı deyilik. Bununla belə «Sovet ədəbi hərəkatının
başlandığı mühitin bərpasına və təhlilinə böyük diqqət yetirilməlidir. Vətəndaş müharibəsi
dövründə və 20-ci illərin əvvəllərində sənət sahəsində gedən amansız mübarizə və
ziddiyyətlər haqqında, sovet ədəbiyyatının dostları və düşmənləri haqqında ayrıca fəsillər
yazılmalıdır» (8. 287). Bu fikir eynilə Azərbaycan ədəbiyyatının və ədəbi-tənqidinin həmin
epoxasına — 1920-1937-ci illərdə də aiddir. Bu iş isə yalnız o dövrün dəbi-nəzəri fikrini
formalaşdıran görkəmli ədib və tənqidçilərin irsini ayrı-ayrılıqda monoqrafik hüdudlarda
öyrənmədən mümkün deyil. M. Quliyev də Azərbaycanda 20-30-cu illərdə ab-hava yaradan
və onun nəzəri-estetik istiqamətini müəyyənləşdirən belə şəxsiyyətlərdən biri idi. «O,
Azərbaycan sovet ədəbiyyatının təşəkkülü dövründə gənc proletar şairlərinin, ədiblərinin və
dramaturqlarının yetişməsində bir dost və müəllim kimi son dərəcə müsbət rol oynamışdır»
(Mehdi Hüseyn). Bunu heç vəchlə inkar etmək olmaz.
Məqalənin aktuallığı. Tənqidçi romanda mövhumat və əsarət zəncirindən xilas olan türk
qadınının obrazının yaradılmasını onun əsas qüsurlarından biri hesab edir. Yazıçını sosializm
realizm metoduna sahib ola bilməməkdə günahlandıran tənqidçi heç şübhəsiz ki, bir əsərə
«mədəni inqilabın» bütün tələblərini irəli sürür, əslində romanda olanları təhlil əvəzinə
olmayanları tələb edir, bununla da yazıçıya öz iradəsini diktə etmiş olurdu.
Məqalənin elmi yeniliyi. 30-cu illərdə ilk Azərbaycan sovet romanları — Əbülhəsənin
«Yoxuşlar» və «Dünya qopur» əsərləri çap olunur və dərhal da ədəbi tənqidin diqqətini cəlb
edir. Bu romanlara qədər Şura nəsri əsasən hekayə janrı ilə təmsil olunurdu: hekayənin isə
milli gerçəkliyi, xüsusilə yeni sovet həqiqətlərinin təsvir və təcəssüm imkanları məhdud idi.
Roman yazmaq üçün isə yeni həyatğı, sosializmin tarixi mahiyyətini, partiyanın siyasətini
dərindən bilmək və təsvir edib ümumiləşdirmək tələb olunurdu. Yazıçılar bu işə yalnız 30-cu
illərdə girişməyə cəsarət etdilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Сулейманова

Становление азербайджанского романа и
литературная критика
Резюме
В данной статье рассматривается проблема классическое наследие в творчество
одного из ведущего критика литературоведа 20-30 годов М.Гулиева. Первые
печатаются азербайджанские советские романы в 30-х годах «Восхождение» Абулхасы
и «Мир разрушен» отношение к романам пытался создать подлинное возвращение.
G. Suleymanova

The literary criticism of the Azerbaijani novel
Summary
In this article, the problem of the classical heritage in the creative work of one of the
leading critic of the literary critic of the 20-30's, M. Guliyev, is considered. The first
Azerbaijani printable Soviet novels in the 30s attitude towards novels was trying to create a
genuine return.
Redaksiyaya daxil olub: 01.05.2018
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Folklor Azərbaycan poeziyasının mənbəyi kimi
Nuridə Muxtarzadə
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Dillər Universiteti
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Rəyçilər: filol.ü.e.d., akad.M.K. İmanov,
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Açar sözlər: poeziya, folklor, ədəbi-bədii nümunələr, söz, nitq, xalq
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слова, речь, народ
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XI yüzillikdə türk alimi Kaşğarlı Mahmudun "Divanu lüğət-it-türk" əsərində əsərində öz
əksini tapan ("Köç", "Ergenekon", "Şu", "Qayıdış") dastan janrı XVI-XVIII yüzilliklərdə
Qurbani, Tufarqanlı Abbas, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım kimi qüdrətli sənətkarların əsərlərində
("Aşıq Qərib-Şahsənəm", "Əsli-Kərəm", "Abbas-Gülgəz", "Şah İsmayıl-Gülzar", "TahirZöhrə", "Alıxan-Pəri", "Arzu-Qəmbər") geniş vüsət aldı. "Dastani-Əhməd Hərami", "Gülşəniraz" (Şeyx Mahmud Şəbüstərinin (1287-1320) poeması, "Yusif və Züleyxa" (Suli Fəqih və
Mustafa Zərir), "Vərqa və Gülşa" (Yusif Məddah) kimi əsərlər epik poeziyamızın sonrakı
inkişafında böyük rol oynamışdır.
Təsadüfi deyil ki, folklor bədii-poetik mövzu və ideya baxımından – Xaqani Şirvaninin,
Nizami Gəncəvinin, Məhsəti Gəncəvinin, İmadəddin Nəsiminin, Qazi Bürhanəddinin, Şah
İsmayıl Xətainin, Məhəmməd Əmaninin, Saib Təbrizinin, Molla Vəli Vidadinin, Molla Pənah
Vaqifin, Qasım bəy Zakirin, Seyid Əzim Şirvaninin, Mirzə Ələkbər Sabirin, Məhəmməd
Hadinin, Abbas Səhhətin, Hüseyn Cavidin, Səməd Vurğunun, Osman Sarıvəllinin, Mikayıl
Müşfiqin, Rəsul Rzanın ...yaradıcılığında aparıcı yer tutur.
Folklor simvolikasının böyük bir növü təbiət rəmzləridir. "Azərbaycan folkloru ilə yazılı
ədəbiyyat arasındakı sıx əlaqə və qarşılıqlı təsir əsrlər boyu davam etmişdir. Ədib və şairlər
şifahi ədəbiyyatın mövzularından, şəkil, vəzn və ifadə vasitələrindən istifadə edərək, gözəl
hekayə, mənzumə və qoşmalar yazmışlar" (1., 12).
Xalq həyatının, milli adət və ənənələrini, ibrətamiz səhnələrinin etnoqrafık detallarının
bütün təfərrüatı ilə ədəbiyyatın xüsusilə də poeziyanın əsas mövzuları kimi
müəyyənləşdirmək, keçən əsrin 60-cı illərinin poeziyasında geniş şəkildə vüsət tapırdı. Rəsul
Rzanın, Hüseyn Arifın, Nəbi Xəzrinin, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərində özünü göstərir.
Əsrin ortalarından sonrakı mərhələdə poeziyanın bu meylini öz yaradıcılığında əks etdirən
şairlər barədə düşünəndə isə biz, heç şübhəsiz, ilk növbədə R.Rzanın adını qeyd etməliyik.
Məhz R.Rza birinci olaraq cəmiyyətin həyatında, düşüncəsində, əhval-ruhiyyəsində başlanan
yeniləşməni əks etdirməyə başladı. Şair bir çox poetik nümunələrində, məsələn, "Yaz gəlir",
"Divar daşı", "Novruzgülü", "Nərgiz" və s. bu kimi şeirlərində adi, sadə, ilk baxışda mühüm
olmayan həyat təzahürlərindən, predmet və hadisələrdən yazırdı.
“Lirik qəhrəman qışın nə tez sovuşub getdiyini düşünür. İndi artıq yazdır və otağa yazın
ilıq, sərin havası dolur. R.Rza bu şeri 1954-cü ildə yazmışdır. Çoxlarına o vaxt bu yazın
tamam başqa bir yaz olduğu məlum deyildi. İlk çağlarda o, həqiqət olsa da, ancaq bu yaz daha
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çox əfsanəyə bənzəyirdi; bir xəyal idi, ancaq həqiqətdən nişan, soraq verirdi” (2,15). Məsələn,
"Yaz gəlir" şerində şair – pəncərəni açdım; gördüm ki, bayırda günəş gülür.
Pəncərəmi açmışam,
Günəş gəzir otaqda.
Küsmüş bir qonaq kimi
xəbərsiz getdi şaxta.
Bir qonaq ki,
söhbəti çox uzundu;
qəm gətirirdi səsi.
Bir qonaq ki,
iliklərə sızırdı
acı, soyuq nəfəsi.
Pəncərəmi açmışam.
Çöldən evə yaz gəlir.
Yaz yox,
yazın qoxusu.
Hələ yerin canından
çıxmamışdır soyuqların qorxusu.
Pəncərəmdən gələn yaz
yazılmamış bir nəğmənin
ilk xalları kimidir,
Bir körpənin xəyalları kimidir.
Həqiqətdir, əfsanəyə bənzəyir,
Bir xəyaldır, həqiqəti bəzəyir.
Hələ zərif çiçək kimi
özü küləkdə əsən ilıq,
yeni nəfəsdir.
Olsun, olsun, nə zərər.
Qışı yola salana,
baharı duymaq üçün
inanın, bu da bəsdir.
Havadan birəm-birəm
enir qar.
İnsanlar!
Ay insanlar!
Könlümüzdədir bahar.
Əgər poeziya aləmindəki səy və təşəbbüsləri nəticəsində şair bu və ya digər yeni və
müvəffəqiyyətli forma tətbiqinə çalışırsa, burada bariz formalizm axtarmamağı, bunun
əvəzinə onun istədiyi yeni bədii ifadə formalarının nə dərəcədə şairin qayəsinə uyğun
olduğunu, onun fikir və hisslərinin nə dərəcədə düzgün və kamil poetik şəkildə təcəssüm
etdiyini araşdırmalıyıq. Bizcə, bu nöqteyi-nəzərdən Rəsul Rzanın şeirə gətirdiyi yenilik onun
öz poetik təbiətindən doğan və onun öz sənətinə həm məna, həm də forma cəhətindən gözəllik
verən bir yenilikdir (3, 1). “Gül səsləri” şeirinə diqqət yetirək:
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Masamın üstündə
büllur vaz.
Vazda güllər.
Ağgül,
qırmızı gül,
bir də sarı gül.
Elə bil, aşıq mahnısıdır.
Gözlərimi yumuram.
Saz səsi gəlir qulaqlarıma.
Ağ gül,
qırmızı gül,
bir də sarı gül.
Bu rənglərin
qarışıq naxışı,
otağımı baharlayan
ətirlər
könül dolusu qalaydı;
yaxşı-yaxşı.
Qalaydı belə,
solmayaydı barı, gül;
ağ gül,
qırmizı gül,
bir də sarı gül.

Nəticədə onu demək olar ki, Azərbaycan poeziyası folklor nümunələri ilə zəngindir.
Obrazlılığın təkamülündə folklor mövzusundan, motiv və süjetlərindən yaradıcı şəkildə
istifadə edilməsini doğuran xarakterik məqamlar üzərində təhlil, poeziyada bu istiqamətdə öz
təzahürünü nişan verən faktların üzə çıxarılması ənənə üzərində qərarlaşan novatorluq faktı
kimi dəyərləndirilməsi belə bir zərurətdən irəli gəlir. Təbiət obrazlarından duman, çinar, palıd,
vələs kimi anlayışlardan istifadə yolu ilə xalqın tarixi taleyinin mübarizələrlə zəngin
səhifələrini canlandırmaq ənənəsinin davam və inkişafını təsbit edən məqamları nəzərə
çatdırmaq, onların şərti-simvolik mahiyyətini, rəmzi məna çalarlarını üzə çıxarmaq əsas
məqsəd və elmi vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Folklor – Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının illərlə formalaşan
mənəvi yaddaşın ədəbi təkamülüdür. Bu zəngin irs yazılı ədəbi-bədii nümunələrə əvəzi
olmayan bir mənbə kimi böyük təsir göstərmişdir. Folklor janrlarından nağıl və dastanlar
atalar sözləri və zərbi-məsəllər tarix boyu ədəbiyyatda görünməkdədir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan ədəbiyyatı daima folklora, mövzu-ideya
baxımından və onun obrazlar aləminin xüsusiyyətlərinə maraq göstərərək sənətkarlıq
baxımından bir örnək kimi faydalanmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və
magistrantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər.
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2010
Н. Мухтарзаде

Фольклор - как источник азербайджанской поэзии
Резюме
Фольклор - это литературная эволюция духовной памяти, образованная годами
устной народной литературы Азербайджана. Это богатое наследие оказало большое
влияяние на литературные и художественные источники, а также на источник, который
не имеет ценности. Р. Рза впервые начал отражать обновление, которое началось в
жизни, мысли и духе общества.
N. Muhtarzade

Folklore - as a source of Azerbaijani poetry
Summary
Folklore is a literary evolution of the spiritual memory formed by years of oral folk
literature of Azerbaijan. This rich heritage has had a great influence on literary and artistic
sources as well as a source that has no value. R. Rza first began to reflect the renewal that
began in the life, thought, and spirit of society.
Redaksiyaya daxil olub: 08.05.2018
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“Kitabi-Dədə Qorqud”da mənəvi-əxlaqi problemlər
Fidan Abdurəhmanova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-mail: fidan_abdurahmanova@mail.ru
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filol.ü.e.d., prof. Ş.N. Alışanlı
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литература
Key words: epos, heroism, spiritual upbringing, history, culture, literature
Türk epos mədəniyyətinin şah əsəri olan Kitabi-Dədə Qorqud qədim oğuzların tarixini,
mədəniyyətini, qəhrəmanlığını, etnologiyasını sevgisini və zəngin məişətini əks etdirir. Bu
monumental epos, ənənəvi qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanları bölgüsünə sığmır. Bir
müqəddimə və on iki dastandan ibarət olan bu epos, öz bədii fəlsəfi siqlətinə leksik-semantik
zənginliyinə görə çox mürəkkəb və heyrətamiz struktura malikdir. 1988-ci ildə eposun
mükəmməl nəşrini hazırlayan, görkəmli türkoloqlar Fərhad Zeynalov və Samət Əlizadə kitaba
yazdıqları “Tükənməz xəzinə” adlı mənalı ön sözdə eposun ümumi bədii fəlsəfi və tarixi
linqvistik əhəmiyyətini qeyd edərək yazmışlar: “Kitabi-Dədə Qorqud çiçəkləri solmaq
bilməyən, əbədi təzə-tər qalan, zaman-zaman nəsilləri heyran qoyan bir sənət gülşənidir. Bu
“kitab”ı cəsarətlə Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası adlandırmaq olar. Qədim
ədəbiyyatımızın təlqin etdiyi müdrik, mənalı fikirlər, zərif bəşəri duyğular, öz başlanğıcını
böyük “Kitabi-Dədə Qorqud”dan götürür oğuz dastanlarındakı maraqlı və rəngarəng süjetlər,
canlı həyat müşahidəsindən doğan motivlər, şeir və nəsr parçalarının əlaqəli, harmonik
düzümü onlarca parlaq və orijinal linqvopoek vasitələr nağıl və dastanlarımıza təsir
göstərmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” lokanik olduğu qədər də monumentaldır; artıq sözdən,
xaric səsdən uzaq, öz qurğuşun silqəti ilə torpağın dərinliyinə işləyən, öz dadı duzu, şirinliyi
ilə əcdadımızın zəngin idrak və təxəyyülünün məhsuku olan möhtəşəm bir abidədir” [1, 5].
Bu konseptual fikirdə eposun bütün struktural mahiyyəti, tarixi fəlsəfi problematikası öz
əksini tapır. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun əsas ideyası türk tayfalarını vahid xalq və
dövlət kimi birləşdirməkdən ibarətdir. Eposa daxil olan bütün dastanlarda qəhrəmanlıq sadəcə
döyüşkənlik müharibələr aparmaq qələbələr qazanmaq mənasından daha genişdir. Burada
türkün qəhrəmanlığı yüksək mənəviyyata və əxlaqa əsaslanır: türkün qəhrəmanlığı onun
gücündə yox ruhundadır. Ona görə də dastanın mənəvi didaktik konsepsiyasında yüksək
torpaq və vətən sevgisi dayanır. Bu da öz başlanğıcını eposda bütün mənəvi xətləri özündə
birləşdirən ata kultunda ifadə olunur.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un hər boyu el-obaya, ata-anaya,bacı-qardaşa ülvi məhəbbətin canlı
salnaməsidir; mərdlik və qəhrəmanlığa yer üzündə səadət və bəxtiyarlığa qüdrətli himndir” [2, 6].
Eposda mənəvi tərbiyə hər şeydən öncə ata kultu ilə bağlıdır. Dastanın müqəddəməsində
deyilir:
Qız anadan görməyincə öyüd almaz
Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz
Oğul atanın yetirməsi, iki gözünün biridir.
Ağıllı oğul olsa ocağının gözüdür.
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Oğul daha neyləsin, ata ölüb mal qalmasa
Ata malından nə fayda başda ağıl olmasa...
Ağılsız adamın şərindən Allah saxlasın xanım, sizi!
Tədqiqatlardan məlumdur ki, Dədə Qorqud dastanındakı hadisələr VII-IX əsrlərdə cərəyan
etmişdir. Misal gətirdiyimiz “müqəddəmə”nin birinci cümləsi belədir: “Məhəmməd
Peyğəmbərin zamanına yaxın Bayat boyunda Qorqud ata deyilən bir kişi vardı. O kişi
oğuzların kamil bilicisi idi: nə deyirdisə, olurdu” Bu qeyd əsasında da xalqımız eposun 1300
illik yubileyini qeyd etdi. Belə məlum olur ki, yuxarıda valideyn kultunun önəmliliyi ilə
mənəvi tərbiyə ilə əlaqədar verdiyimiz misallar müqəddəs kitabımız Quranda özünə yer almış
“Cənnət anaların ayaqları altındadı” kəlamı ilə eyni vaxtda meydana gəlib. Təsadüfi deyil ki,
dastanın “Dirsə xan oğlu Buğac xan boyu” boyunda düşmən oxu ilə yaralanmış Buğaca Xızır
peyğəmbərin yuxuda dediyi dərman xilas edir. Yaralı Buğac anasına deyir: “Ana, ağlama;
qorxma, bu yaradan mənə ölüm yoxdur. Boz atlı Xızır yanıma gəldi, üç dəfə yaramı sığadı.
“Bu yaradan sənə ölüm yoxdur. Dağ çiçəyi ilə anan südü sənə dərmandır” dedi” [4, 137]. Bu
boyda ana südü sağalmaz dərdlərin dərmanı həyat cövhəri kimi vəsf olunur.
Dastanın əsas boylarından olan “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” belə bir mənəvi
əxlaqi sonluqla bitir:
Ağ saqqalı atan yeri cənnət olsun!
Ağ birçəkli anan yeri behişt olsun!
Son gündə təmiz imandan ayırmasın!
Son gündə təmiz imandan ayırmasın!
“Amin” deyənlərin üzünü görsün!
Ağ alnımızı yerə qoyub, beş kəlmə də dua qıldıq.
qəbul olunsun.
Allah verən ümidin üzülməsin! [5, 170]
Bu misralarda qədim türk mənəviyyatının məxəzi kimi artıq tanrıçılıq deyil, islam dininin
yeni türk mühitinə daxil olunmuş əlamətləri görünməkdədir. bunu həm də əxlaqda inamın və
imanın birləşməsi kimi qəbul etmək olar.
Eposun “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” boyunda əsir düşmüş nigaran
ananın Qazana məğrur ananın müraciəti mənəvi tərbiyə baxımından olduqca ibrətlidir. “Xan
qızı Boyu uzun Burla Xatun Qazan xanın gəldiyini eşitdi. Samur cübbəsini əyninə geydi.
Qazanın qarşısına gəlib, üz örtüyünü qaldırdı. Qazanın üzünə sarı baxdı. Sağ-soluna göz
gəzdirdi. Oğlu Uruzu görmədi. Qara bağrı sarsıldı, ürəyi yerindən oynadı, qara qıyılmış
gözləri qan-yaşla doldu. Qazana söyləmiş, görək, xanım nə söyləmiş, dedi:
Oğul, oğul ay oğul! Evimin dirəyi oğul!
Qarşı yatan qara dağın yüksəyi oğul!
Qurumuşca sinəmdə südüm oynayır.
Yalqızca oğul görünmür, bağrım yanır.
Yalnız oğul xəbərini, Qazan, söylə mənə!
Deməzsənsə yana-yana qarğayaram, Qazan, sənə!
“Dədə Dorqud”da gənclər təkcə qəhrəman deyil, həm də yüksək mənəviyyat adamlarıdır:
ata kultuna ehtiram bəsləyən, vətənə etibarlı ailəyə sədaqətli igidlərdir. “Baybörənin oğlu
Bamsı Beyrək boy”unda belə bir ibrətli epizod var. Əsir düşmüş yaralı Beyrəyi xilas etmək
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üçün gələn gözəl kafir qızını rədd edir. Sevgilisi Banuçiçəyə tükənməz sədaqətini nümayiş
etdirir. Bu epizod sübut edir ki, qədim oğuzlarda ailə əxlaqı və ailə kultu olduqca möhkəm idi.
Aklad. N. Cəfərov yazır: “Epos”, sadəcə, dastan deyil, müxtəlif süjetlər, motivlər verən,
mənsub olduğu xalqın ictimai-estetik təfəkkürünü bütövlükdə ifadə edən möh-təşəm dastan –
potensiyasıdır. Onu tam halında bərpa et-mək mümkün deyildir, mövcud mənbələr əsasında
yalnız təsəvvür etmək mümkündür ki, həmin təsəvvür ideya-estetik, poetexnoloji, linqvistik
və s. komponentlərin üzvi vəhdətindən ibarətdir.
“Dədə Qorqud” igidləri öz həyat tərzlərində qəhrəmanlıqla sevgini bir ideal olaraq
birləşdirmişdilər.
Məqalənin aktuallığı. Dastanın mənəvi didaktik konsepsiyasında yüksək torpaq və vətən
sevgisi dayanır. Bu da öz başlanğıcını eposda bütün mənəvi xətləri özündə birləşdirən ata
kultunda ifadə olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bu konseptual fikirdə eposun bütün struktural mahiyyəti, tarixi
fəlsəfi problematikası öz əksini tapır. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun əsas ideyası türk
tayfalarını vahid xalq və dövlət kimi birləşdirməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və
magistrantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər.
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Ф. Абдурахманова

Морально-этические проблемы в Деде Горгуде
Резюме
Шедевр турецкой эпической культуры история древних Огузов, культура любовь к
этнологии и отражает богатую жизнь. Это монументальный эпос традиционный
героизм и любовные эпосы не вписывается в разделение. Введение состоит из
двенадцати эпосов этот эпос, сложное философское осмысление имеет поразительную
структуру.
F. Abdurahmanova

Ethical problems in Dada Korkut
Summary
A masterpiece of Turkish epic culture the history of ancient oghuzs, culture love of
ethnology and reflects the rich life. This is a monumental epos traditional heroism and love
epics does not fit into the division. Introduction consists of twelve epos this epos,
sophisticated philosophical comprehension has a striking structure.
Redaksiyaya daxil olub: 27.04.2018
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Milli folklorşünaslıqda mətn strukturunun
funksional modelləşdirmə təcrübəsi

Sərxan Xavəri
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin elmi katibi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: sarxanxaveri@gmail.com

Rəyçilər: filol.ü.e.d.,akad. M.K. İmanov,
filol.ü.e.d., prof. F.X. Gözəlov
Açar sözlər: folklor, mətn, epos, etnoenergetika, funksional, struktur, xalq
mədəniyyəti, ənənə, təcrübə, xalq biliyi
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Müstəqillik mərhələsində Azərbaycan folklorşünaslığında müşahidə olunan mühüm
tendensiyalardan biri də oğuzşünaslığın xüsusi bir araşdırma sahəsi kimi inkişafı oldu. Bu
araşdırmalarda, əsasən, Oğuznamə mətnlərindən oğuzların tarixinin, mədəniyyətinin, qədim
mifik və dini görüşlərinin rekonstruksiyası əsas tədqiqat istiqamətini təşkil etməyə başladı.
Hətta bu istiqamət elə bir səviyyədə intişar tapdı ki, oğuzşünaslıq özündə tarix, mifologiya,
folklor, etnoqrafiya kimi sahələri birləşdirən ayrıca bir elmi istiqamətə çevrildi.
Ötən əsrin 90-cı illərində müşahidə olunan bu yeni tendensiyalar hələ folklorşünaslığın
sovet dövründə kəsb etdiyi elmi-nəzəri yanlışlıqlardan tamamilə azad olması, nəzərimetodoloji baxış bucağının dəyişməsi ilə nəticələnən yeni mərhələnin yaranması demək
deyildi. Belə ki, sovet dövründə müəyyən bir akademik normativə tabe olan folklorşünaslıq
araşdırmaları bu mərhələdə bəzi tədqiqatçıların timsalında hətta antielmi səciyyə kəsb etməyə
başladı. Elmi prinsipsizlik şəraitində sərbəstlik və azadlıq meyilləri o həddə çatdı ki, heç bir
elmi əsası olmayan, hətta adi sağlam məntiqin belə qəbul edə bilməyəcəyi ideyalar rəsmi elmi
tribunalardan səslənmək səlahiyyəti qazandı. Milli genezisi əşirət dövrünə aparıb çıxarmağa
xidmət edən saxta etimologiyaların elmi dəbə çevrilməsi, bu günün ən modern siyasi
reallıqlarına əsaslanan “dost-düşmən modelinin” folklor mətnlərinin təhlilində retrospektiv
baxış kimi özünü göstərməsi, ümumən elmi üslubda populizmin, şüarçılığın analitikanı, elmi
obyektivliyi üstələməsi və s. bu mərhələnin tez-tez rast gəlinən elmi reallıqları idi. Dədə
Qorqudun, Qazan xanın, Koroğlunun, Qaçaq Nəbinin təqdimində onların mənsub olduqları
mifoloji, kulturoloji və tarixi kontekstdən uzaqlaşdırılması, bu günün siyasi məntiqi ilə
düşünən və mübarizə aparan qəhrəmanlara (“milli azadlıq hərəkatı liderlərinə!”) çevrilməsi
kimi tendensiyalar da məhz bu mərhələdə güclənməyə başladı. Həm də çox təəssüf ki, belə bir
yanaşma yalnız kütləvi səviyyəni deyil, bir çox hallarda professional tədqiqatçı səviyyəsini də
təmsil etdi. Belə bir şəraitdə milli mədəniyyət tarixi ilə məşğul olan istənilən alimin dəyəri
mədəniyyətin ümumtürk genezisini nə qədər qədimə aparması, tarixçinin dəyəri isə genezis
konsepsiyasını nə dərəcədə türkləşdirə bilməsi ilə ölçüldüyü kimi, folklorşünasın da dəyəri
milli folklor fonduna məxsus mətnləri nə dərəcədə ümummilli azadlıq ideyaları rakursundan
izah edə bilməsi ilə ölçülməyə başladı.
Bütün sosial-mədəni proseslərdə olduğu kimi, humanitar elmi düşüncəmizin bu zaman
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kəsimində baş verən hadisələr də sinergetikanın modelləşdirdiyi xaos nəzəriyyəsinin
qanunauyğunluğuna tabedir. Belə ki, sinergetika bəyan edir ki, hər bir sabit sistemin
inkişafında xaos bifurkativ proses olaraq növbəti yeni inkişaf mərhələsinə keçidin əsasını
təşkil edir. Başqa sözlə ifadə etsək, proses öz inkişafının sabit mərhələsindən yeni keyfiyyətli
mərhələsinə keçə bilmək üçün mütləq xaosdan keçməlidir. Azərbaycan folklorşünaslığında
ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından sonra baş verən proseslər, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
sosial proseslərdə sinergetik özünütəşkil mexanizminin doğruluğunu bir daha təsdiq etdi. Belə
ki, folklorşünaslıq üzrə yeni kadrlar yetişdikcə artan emosiyaların istisində əriyib külə dönən
ağıl, intellekt, elmi obyektivlik, soyuq məntiqi mühakimə yenidən öz hakimi-mütləq
mövqeyinə qayıtmağa başladı. Bu, folklorşünaslıq elmində dünya folklorşünaslığının ən
müasir nəzəri-metodoloji nailiyyətlərindən bəhrələnmədə, ümumən bu sahənin bir elm kimi
yeni inkişaf istiqamətlərində özünü göstərdi.
Hazırda Azərbaycan folklorşünaslığında diqqəti cəlb edən ən mühüm tendensiyalardan
biri son iyirmi ildə start götürmüş nəzəri-metodoloji axtarışların yeni keyfiyyət mərhələsinə
qədəm qoymasıdır.
Digər bir mühüm istiqamət isə multidissiplinarlığın prioritet istiqamətə çevrilməsidir.
Akad. İ. Həbibbəyli folklorun multidissiplinar araşdırılmasını xalq mədəniyyətinin öz daxili
müəyyənlik keyfiyyəti ilə əlaqələndirərək zəruri bir istiqamət kimi dəyərləndirir: “Özündə
xalqın tarixi təcrübəsini, mifik görüşlərini, dini inanclarını, estetik baxışlarını əks etdirən
folklorun multidissiplinar tədqiqi xüsusilə zəruridir. Çünki xalqın bütöv mahiyyətinin
hərtərəfli təcəssüm olunduğu folklor xəzinəsi multidissiplinar yanaşma olmadan, kompleks
tədqiq oluna bilməz” [1, 3].
Hazırda Azərbaycan folklorşünaslığında yuxarıda qeyd etdiyimiz yeni nəzərimetodoloji tendensiyaları yaradıcılığında geniş əks etdirən alimlərdən biri filologiya üzrə
elmlər doktoru Seyfəddin Rzasoydur. O, dünya folklorşünaslığının metodoloji
yanaşmaları kontekstində nəzəri araşdırmaları və orijinal konseptual baxışları ilə müasir
folklorşünaslığımızı zənginləşdirməkdə, ona nəzəri yön verən alimlərdən biri statusuna
yüksəlmişdir.
Terminoloji
baxımdan
“funksional
struktur”
anlayışı
milli
folklorşünaslığımızda ilk dəfə olaraq məhz Seyfəddin Rzasoyun araşdırmalarında
aprobasiya olunmuşdur. Belə ki, S. Rzasoy Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə olaraq
miflərə donuq struktur kontekstində deyil, mifoloji düşüncənin funksional struktur
mexanizmləri kimi yanaşmış və Oğuz mifinin rekonstruksiyasına dair apardığı çoxsaylı
araşdırmalarda həmin mexanizmləri oğuz eposunun paradiqmatik və sintaqmatik
səviyyələrində funksional struktur mexanizmləri olaraq aşkarlaya bilmişdir. Yəni müəllif
göstərir ki, mif üçün xarakterik olan düşüncə mexanizmləri tarixi düşüncənin dastan kodu
səviyyəsində də eyni funksiyanı yerinə yetirir. Bununla da müəllif mif ilə dastan (folklor)
arasında əlaqələrin funksional struktur mexanizmləri səviyyəsində canlı şəkildə qaldığını
sübut etməyə nail olmuşdur.
Alim uzun illər ərzində folklorşünaslıq sahəsində apardığı araşdırmaların nəzəri
qənaətlərini “Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst” kitabında ümumiləşdirmişdir.
Kitabın “Folklor etnokosmik düşüncə kodu kimi” adlı birinci fəsilində müəllif “Folklor
nədir?” sualı ətrafında iki istiqamətdə araşdırma aparır:
1. “Folklor nədir?” Dünya təcrübəsi;
2. “Folklor nədir?” Azərbaycan təcrübəsi.
Müəllif hər iki istiqamət üzrə folklorun nəzəri səciyyəsi ilə bağlı mövcud nəzəri
mülahizələri sistemli olaraq ümumiləşdirir, bu sual ətrafında mövcud olan təcrübəyə öz geniş
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interpretasiyalarını verir. İstər beynəlxalq, istərsə də milli təcrübənin dəyərləndirilməsində
müəllif mövcud yanaşmalara kreativ yanaşır, onlarla polemika situasiyasında folklorla bağlı
öz yeni sistem yanaşmasını təqdim edir. Məsələn, müəllif Amerika Folklor Cəmiyyətinin
saytına istinadən irəli sürdüyü fikirləri ümumiləşdirərək qeyd edir:
1. Folklor ənənə hadisəsidir;
2. Folklor şifahi davranış kodudur;
3. Folklor ənənədə mövcud olan: incəsənət; ədəbiyyat; bilik; təcrübədir.
4. Folklor xalq ənənəsi kimi etnosun: inandıqları; etdikləri; yaratdıqları; söylədikləridir [2,
14-16].
Bu yanaşmada folklorun yalnız bədii sözlü mətnlərdən ibarət xalq ədəbiyyatı deyil, digər
sahələri də içinə alan xalq mədəniyyəti olması, bu mədəniyyətin isə funksional səciyyəyə
malik olması əks olunmuşdur.
Yekun olaraq alim folklorla bağlı nəzəri qənaətlərini aşağıdakı kimi təqdim edir:
“1. Folklor etno-milli mədəniyyət sisteminin “mühüm” vahididir;
2. Folklor etnosun təfəkkürünün birbaşa etik-estetik təzahürü statusundadır;
3. Folklor etnik mədəniyyətin müxtəlif təzahür tiplərinin genezisində də dayanır, başqa
sözlə, həmin tiplərin millilik keyfiyyəti folklora müncər olunur;
4. Folklor milli mədəniyyəti öz kodundan qopmağa qoymayan «qoruyucu» sistemdir: əgər
etnosun milli kimliyinin folklor səviyyəsi funksionaldırsa, ifrat kosmopolitizm belə onun
etnik özümlüyünü korşalda bilmir;
5. Folklorun etnik-milli mənsubiyyətindəki birbaşa statusu milliliyin meyar və etalonu
vahidlərinə müncər olunur;
6. Folklorun öz regional strukturu ilə etnosun milli strukturundakı bu fövqəladə «statusu»
onun məhəlli mühit kontekstində öyrənilmə zərurətinin başlıca nəzəri-metodoloji əsasını
təşkil edir;
7. Folklorun regional kontekstdə öyrənilməsi onun çağdaş milli şüura inteqrasiyası kimi
zəruri milli ehtiyacın ödənilməsinə qulluq edir;
8. Folklorun regional kontekstdə öyrənilməsi onun çağdaş ümumtürk dünyasındakı
mövqeyinin funksionallaşma xronotopunun total strukturu çevrəsində müəyyənləşdirilməsi
kimi zəruri milli vəzifənin həyata keçirilməsi də başlıca yollardan birini təşkil edir” [3, 31-32].
Əgər diqqət etsək, görərik ki, müəllifin müəyyənləşdirdiyi nəzəri istiqamətlərdə
etnoyanaşma aparıcı mövqedədir (“etno-milli mədəniyyət”, “etnosun təfəkkürü”, “milli
mədəniyyət”və s. ifadələr bunun göstəricisidir). Biz humanitar araşdırmalarda milli
prinsiplərin elmiliyin əvəzləyicisi olaraq prioritetliliyindən bəhs etmişdik. Çox təqdirəlayiq
haldır ki, Seyfəddin Rzasoyun yanaşmasında milli dəyərləndirmə ilə elmi yanaşma olduqca
uğurlu bir şəkildə uyğunlaşdırılmışdır. Burada folklor özü milli mədəniyyət sisteminin tərkib
hissəsi və həmin sistemin əsas etnogeneratoru olaraq məhz elmi baxımdan izah edilmişdir.
Əsərlərində nəzəri yanaşmanın xüsusi bir təmayül təşkil etdiyi Seyfəddin Rzasoyun
araşdırmalarında bəzən ümumən mədəniyyətlə, folklorla bağlı ümumnəzəri qənaətlərin teoloji
istiqamətə də meyilləndiyinin şahidi oluruq. Məsələn, müəllif mədəniyyəti strukturlaşdıran
potensiyanın səbəb-nəticə əlaqəsinə əsaslanan ilkin genezisi məsələsinə münasibətdə nəinki
etnoməni və ümumbəşəri, bütövlükdə Tanrı və Varlıq münasibətləri kontekstinə gəlib çıxır.
Müəllif “Azərbaycan dastanlarında şaman qəhrəman arxetipi” adlı son kitabında yazır:
“...enerji, bizcə, fəlsəfi mahiyyəti ilahi potensiyaya müncər olunan geniş anlayış olub, təkcə
fiziki enerjidən ibarət deyil: geniş məna tutumuna malik mənəvi enerji də var. Və bizim
burada “etnoenergetika”, “etnik enerji”, “etnokosmik enerji” adları altında vurğuladığımız
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enerji ümumən mənəvi enerjinin tərkib hissəsidir. Lakin eyni zamanda belə hesab edirik ki,
bütün tiplər arxetipə, bütün formalar arxeformaya gedib çıxdığı kimi, bütün enerjilər də ilahi
potensiya olan vahid enerjiyə dayanır. Bu vahid enerji varlıq aləmində yaradılışın ilahi
təsnifat strukturuna uyğun şəkillənmişdir. Etnoenergetika vahid enerjinin tərkib hissəsi, yaxud
sublimativ şəkillənməsi olaraq öz mahiyyəti etibarilə fiziki enerji ilə eyni yuvaya girir. Biz bu
tədqiqatımızda Azərbaycan eposunu etnoenergetik sistemin tərkib hissəsi kimi öyrənməyi
qarşımıza məqsəd kimi qoymasaq da, ümumən bu və digər axtarışlarımızın fəlsəfi-metodoloji
müstəvisi kimi ondan bəhs etməyə bilmirik” [3, 32 ].
Kitaba ön söz yazmış gənc folklorşünas alimlər Hikmət Quliyev və Səfa Qarayev haqlı
olaraq qeyd edirlər ki, “kitabda “etnoenergetik sistem” anlayışına yanaşma hələ “rüşeym”
halındadır. Məsələyə ilkin yanaşmadan belə bir nəticə hasil olur ki, bu anlayış növbəti orijinal
tədqiqatlar üçün çoxsaylı mövzular təqdim edən mürəkkəb problemdir” [3, 4].
“Etnoenergetika” anlayışına münasibətdə Seyfəddin Rzasoyla gənc folklorşünaslar
arasındakı mövqe fərqi paradiqmatik səviyyəsi etibarilə elmi-metodoloji yanaşma fərqi
deyil (zahirən belə görünsə də). Bu, fundamental ümumfəlsəfi dünyagörüş fərqidir. Necə
deyərlər, bu, mədəniyyət Tanrını xatırlamaqdır deyən Platonla mədəniyyət gerçəkliyi
təqliddir deyən Aristotel arasında olan dünyagörüş fərqidir.
Seyfəddin Rzasoyun teoloji mövqeyində diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, müəllif
etnoenergetikanı ilahi başlanğıcla əlaqələndirsə də, özü heç bir halda ortodoskal metafizikə
çevrilmir. O, ümumfəlsəfi baxışları etibarilə idealist dialektik mövqeyi ilə diqqəti daha çox
cəlb edir.
Məqalənin aktuallığı. 90-cı illərdə dünya folklorşünaslıq elminin yeni nailiyyətlərinin
milli elmi fikir dövriyyəsinə daxil edilməsində elmə 80-ci illərdə gələn nümayəndələr öz
missiyalarını yeni keyfiyyətdə davam etdirirlər. Bununla yanaşı, bu prosesə H.İsmayılov,
C.Bəydili, K.Əliyev, R.Kamal, R.Qafarlı, A.Xəlil, E.Abbasov kimi tədqiqatçılar da
qoşulmağa başlayırlar. Onların araşdırmalarında folklorun nəzəri problemlərinə maraq elə bir
səviyyəyə qalxdı ki, hətta mətn səviyyəsində hər hansı bir detaldan söhbət gedərkən belə
nəzəri-metodoloji yanaşma araşdırmanın mühüm konteksti kimi daim özünü büruzə verməyə
başladı.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bütün bu tendensiyalar nəticəsində folklorşünaslıq filoloji
istiqamətli araşdırmaların əsas prioritetlərindən birinə və prestijli fəaliyyət sahəsinə çevrildi.
Ötən əsrin 90-cı illərində ümumictimai şüur səviyyəsində milli özünüdərk proseslərinin
güclənməsi və onun milli-siyasi rezonansı kimi özünü göstərən azadlıq hərəkatı dalğası
nəticəsində folklora maraq daha kütləvi bir xarakter aldı. Folklor obrazları, folklor motivləri
xalq mədəniyyəti nümunələri olmaqdan çıxıb ümummilli məna kəsb etməyə, xüsusi
ümummilli missiya yerinə yetirməyə başladı. Əlbəttə, folklorun ümumictimai və ümummilli
səviyyədə bu miqyasda aktivləşməyi folklorşünaslıq sahəsindəki araşdırmaların kəmiyyət və
keyfiyyətinə də təsirsiz ötüşmədi. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq filoloji araşdırmalar
çərçivəsində folklorla bağlı mövzuların professional monoqrafik və elmi dissertasiya
səviyyəsində araşdırılmasına maraq xeyli artdı. Elmi tematikaların müəyyənləşdirilməsində
etnik-milli rakurs ön plana keçməyə başladı.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və
magistrantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər.
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Опыт функциональной моделировании текстовой структуры
в национальном фольклористики
Резюме
В статье рассматриваются теоретические и фольклорные семинары известного
азербайджанского фольклористического критика С. Рзасой в контексте новых
методологических исследований в 90-х годах азербайджанского фольклора. Основным
направлением исследования является опыт текстового функционального анализа текста
С. Рзасой. В связи с этим автор привел взгляды С. Рзасой в центр внимания, и в какойто момент он вступил в полемику с этими соображениями.
S. Xavari

Functional modeling experience of text structure in national folklore
Summary
In the article in the 90s Azerbaijan folklore occurring new account-methodological
searches in search, modern Azerbaijani folklore studies prominent representative S. Rzasoy’s
theoretical and folklore studies. The main focus of the research is based on the experience of
S. Rząsoy from the functional structural aspect of the text. The final conclusion put forward in
the article is that the functional structural approach that S. Rzasoy brings to our folklore
science has laid the foundation for a new theoretical aspect.
Redaksiyaya daxil olub: 16.05.2018
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Folklor, xüsusən də onun epik janrı istənilən xalqın tarix və etnoqrafiyasının
öyrənilməsində əvəzsiz mənbə hesab edilir. Bu baxımdan türklər, o cümlədən oğuzlar da
istisna deyil. Türk folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan və oğuzların tarixi inkişaf
mərhələlərini özündə ardıcıl şəkildə əks etdirən oğuz epik ənənəsi türklərin qədim mifoloji
dünya görüşünü əks etdirdiyi kimi, onların tarixi yurd yerlərinə, miqrasiya yollarına və ayrıayrı dövrlərdə qəbul etmiş olduqları fərqli inanc sistemlərinə də geniş ölçüdə aydınlıq
gətirməkdədir (12).
Bir çox tədqiqatçılar türk ədəbi ənənələrinin yaranma tarixini VI-VIII əsrlərlə, başqa sözlə
Göytürk dövlətinin tarix səhifəsinə çıxdığı və inkişaf etdiyi dövrlərlə bağlayırlar (18). Bu
fikirdə olan və türk-oğuz epik ənənəsinin formalaşma arealının sözügedən yazıların
bulunduğu ərazilərlə bağlayan tədqiqatçıların fikrincə, türk ədəbiyyatı anlayışı bilavasitə
Göytürk dövlətinin tarix səhnəsinə çıxması ilə bağlıdır (16; 19).
Belə hesab edilir ki, qədim və orta əsrlər türk yazılı ədəbiyyatı öz kökləri etibarı ilə
bilavasitə türk folkloru ilə, xüsusən də qədim türk epik ənənəsi ilə sıx bağlıdır. Odur ki,
qədim türk ədəbiyyatının və ümumilikdə yazılı ədəbiyyatın öyrənilməsi zamanı onun folklorla
əlaqəsinə, eləcə də yazılı mətnlərdə folklor elementlərinin əksi məsələsinə xüsusi fikir
verilməlidir (17, 289-297).
Şübhəsiz ki, qədim türk ədəbiyyatının ən qədim örnəklərinin öyrənilməsi zamanı onun
folklorla əlaqəsinə, eləcə də yazılı mətnlərdə folklor elementlərinin əksi məsələsinə xüsusi
fikir verilməsinin vacib olduğu barədə söylənilənlər doğrudur. Lakin ən qədim türk mətinləri
kimi məhz Göytürk mətnlərini gözdən keçirmək, türk ədəbi ənənələrinin yaranma tarixini VIVIII əsrlərlə, başqa sözlə Göytürk dövlətinin tarix səhnəsinə çıxdığı və inkişaf etdiyi dövrlərlə
bağlamaq, eləcə də türk-oğuz epik ənənəsinin formalaşma arealının sözügedən yazıların
bulunduğu ərazilərlə (Monqolustan, Altay, Sibir) əlaqələndirmək yanlışdır. Bunun belə
olmadığını son dövrlərdə Azərbaycandan, o cümlədən Qərbi Azərbaycandan tapılan və
Göytürk yazılarından çox-çox qədim dövrlərə aid olan və özündə folklor elementlərini
birləşdirən əski türk yazı nümunələri sübut etməkdədir (5; 6; 7; 10, 49-62; 11, 70-124).
Deyilənlərə Azərbaycanın türk-oğuz folklorunun, o cümlədən oğuz epik ənənəsinin ilkin
formalaşma arealna daxil olduğunu sübut etməkdə olan çoxsaylı faktları da əlavə etmək
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lazımdır (10, 70-124). Bu baxımdan “Alp Ər Tonqa” dastanı deyilənlərə ən gözəl misaldır.
Nizami Cəfərov haqlı olaraq yazır ki, sözügedən dastan “ən geci e.ə. I minilliyin ortalarında
formalaşmış olsa da, həmin dastandan türkcə çox az şey – yalnız M. Kaşqari "Divan"ında
qeydə alınmış ağı qalmışdır. Ancaq güman edilir ki, Turan hökmdarı Alp Ər Tonqa (...İran
mənbələrində Əfrasiyab) haqqında həm turanlılar (əslində türklər), həm də iranlılar arasında
xüsusi dastan təşkil edəcək qədər əfsanələr, rəvayətlər dolaşmış, Ə. Firdovsi "Şahnamə"ni
yazarkən İran mənbələri ilə yanaşı, türk mənbələrindən də istifadə etmişdir”(1, 30).
Prof. N. Xudiyev bildirir ki, “eradan əvvəl 1-ci minilliyin ortalarından etibarən ümumi
türk ədəbi dilinin ünsürləri fəaliyyətə başlayır və regional türk ümumxalq dillərinin, bunun
ardınca isə ədəbi dillərin formalaşmasına təsir edir. Qədim türk şerinin mükəmməl şifahi
örnəkləri meydana çıxır ki, bunların müəyyən hissəsi sonrakı dövrlərdə yazıya alınmışdır.
Turan hökmdarı, farsların Əfrasiyab adlandırdıqları Alp Ər Tonqanın ölümünə həsr olunmuş
ağı Mahmud Kaşğarlının divanında əks olunmuşdur:
Alp Ər Tonqa öldümü,
İsiz ajun kaldımu,
Ödlək öcin aldımı?
İmdi yürək yırtılır...
Biz heç də o fikirdə deyilik ki, bu eradan əvvəl 1-ci minilliyin ikinci yarısından eramızın
1-ci minilliyinin birinci yarısı Azərbaycan dili nümunəsidir, ancaq burası da inkar edilməzdir
ki, qədim Azərbaycan dilinin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu, funksional ifadə
səviyyəsi bunu xatırlatmışdır” (3, 39-40).
Prof. E. Əlibəyzadənin yazdığına görə, “Alp Ər Tonqa miladdan öncə 7-ci əsrin qüdrətli
Turan-türk hökmdarı və qəhrəmanı olub. O, qeyri-adi ağlına, tədbirinə və mərdliyinə,
müdrikliyinə görə böyük hörmət və ehtiram qazanmış, şöhrət tapmışdır. İran-Turan
müharibələrində əfsanəvi qəhrəmanlıq göstərmiş və bu onu dastanlaşdırmışdır” (2, 239).
Alp Ər Tonqanın yaşadığı, eləcə də dövrümüzədək gəlib çıxan məlum ağının yarandığı
dövrü dərindən incələyən və alimlərin bir çoxunun haqlı olaraq, Aşşur mənbələrindəki
işquzları "Kitabi Dədə Qorqud"dakı İç Oğuzla, başqa sözlə, oğuzlarla eyniləşdirdiklərini
yazan Bəxtiyar Tuncay Məhəmməd Hatəmi Tantəkinə istinadən göstərir ki, “adına Aşşur
mənbələrində "Partatua", Herodotda "Prototiy", Avestada "Tranqrasyan", Firdovsinin
"Şahnamə"sində "Əfrasiyab" kimi rast gəldiyimiz işquz (İç oğuz) xaqanı böyük Turan
hökmdarı Alp Ər Tonqadır. Onu öldürmüş şəxs isə Firdovsinin İran şahı kimi qələmə verdiyi
və Keyxosrov adlandırdığı Midiya hökmdarı Kiaksardır” (9, 175).
Alp Ər Tunqa haqqında ağının bütöv bir dastanın tərkib hissəsi olduğunu nəzərə alaraq və
eyni məntiqdən çıxış edərək, çəkinmədən “Alp Ər Tonqa” dastanını ən azı e.ə. I minilliyin
ortalarında Azərbaycanda, yerli oğuzların şivəsində ərsəyə gəldiyini söyləmək olar. Eyni
sözlər Makedoniyalı İsgəndərin Türküstana yürüş etdiyi dövrün hadisələrindən bəhs edən
"Şu" dastanı haqqında da keçərlidir. Həmin dastandan müəyyən rəvayətlər Mahmud
Kaşğarlının "Divan"ı və Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə”si sayəsində dövrümüzədək
yetişə bilmişdir.
Orta Asiyada, iskit-sak mühitində formalaşan “Şu” dastanında deyilir ki, “İsgəndər
Səmərqəndi keçib, türk torpaqlarına girəndə türklərin hökmdarı Şu adlı bir gənc idi.
Balasaqunda Şu qalasında böyük bir ordu ilə oturmuşdu. Kimsədən xəbərsiz bir dəstə
göndərmişdi ki, İsgəndər ordusunun hərəkətlərinə nəzarət etsin. Şunun bir gümüş hovuzu
vardı. İçərisində qazlar, ördəklər üzürdülər. Gənc hökmdar isə onları seyr edib dincəlirdi.

24

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Ordu başçıları ondan soruşanda ki, "İsgəndər gəlir, nə edək? Döyüşəkmi, ya?..", o, cavabında
dedi: "Bu qazlara, ördəklərə baxın, görün necə üzürlər". Xalq gördü ki, dünya hökmdarın
vecinə deyil, nə döyüşə hazırlaşır, nə də bir yana qaçmaq fikri var. Şunun göndərdiyi öncüllər
gəlib xəbər gətirdilər ki, İsgəndərin qoşunları yaxınlaşır. Hökmdar gecə ilə yürüş əmrini verdi.
Hazırlıqsız xalq əlinə nə keçdisə minib Şunun arxasınca getdi. Minik tapa bilməyən 22 kişi
ailəsi ilə yurdda qaldı. Onlar nə edək deyə düşünərkən daha iki kişi ailələri ilə oraya
yaxınlaşdı. Dedilər ki, bu hərif (İsgəndər) gəldi-gedərdi, necə olsa çıxıb gedəcək, yurdumuzu
tərk etməyək. Həmin iki kişiyə "qal aç" dedilər, onların övladları indi "qalac" (kalaç/xalaç)
adlanır. İsgəndər qoşunu ilə gəlib haqqında söhbət gedən 22 kişini gördü. Onların üzlərindəki
əlamətlərə baxıb, kimsədən soruşmadan "türk manənd" dedi (yəni "türkə bənzəyirlər").
İsgəndərin həmin sözü ilə bu kişilərin adı "türkmən" olaraq qaldı. Türkmənlər 24 boydur. 2
boy qalaçlardır ki, onlar 22 boy əsl türkmənlərdən fərqlənirlər. Türklərin hökmdarı Şuya
gəlincə, o, Çin tərəfinə keçdi. İsgəndər də onun ardınca düşdü. Uyğurda Şu İsgəndərin önünə
gənclərdən ibarət bir qoşun göndərdi. Onlar İsgəndərin öncüllərinə gecə basqını edib, onları
məğlub etdilər. Sonra İsgəndər Uyğurda şəhərlər saldı. Bir müddət oralarda qaldıqdan sonra
çəkildi getdi. İsgəndər gedəndən sonra Şu geriyə döndü. Balasaquna gəlib Şu şəhərini saldı.
Oraya tilsim qoydurdu. İndiyə qədər leyləklər o şəhərin önünə gəlir, ancaq o yana keçə
bilmirlər. Tilsim öz qüvvəsini bu günə qədər saxlayır” (1, 33).
İslamaqədərki dövrlərin məhsulu olan, zəmanəmizə Çin mənbələri sayəsində ulaşan,
haqqında XIV əsrdə F. Rəşidəddin, XVII əsrdə isə Əbül Qazi Xan tərəfindən məlumat verilən
“Ergenekon” dastanı da bu qəbildəndir. Onun, təxminən, I minilliyin ortalarında müxtəlif
qədim rəvayətlər əsasında formalaşdığı güman edilir (1, 34). Eyni sözləri “Dədə Qorqud”
eposunun bəzi boyları haqqında da söyləmək mümkündür. Fəqət bütövlükdə dastan haqqında,
daha doğrusu, onun dövrümüzədək yazılı şəkildə yetişmiş şəkli barədə bunu söyləmək çox
çətindir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan, bütövlükdə Qafqazlar və Orta Asiya istər İskitlər
(Saklar), istər Hunlar, istərsə də Göytürklər dövründə Qara dənizdən Çin səddinə qədər
uzanan və ədəbiyyatda bir çox hallarda Turan adlandırılan vahid etnik, siyasi və mədəni
birliyin tərkib hissəsi olmuşlar. Heç kəsə sirr deyil ki, “hunlardan sonra bütün türk xalqlarını
vahid imperiya tərkibində birləşdirib, onları xarici təcavüzlərdən qoruyan, dilinin və
mədəniyyətinin inkişafını təmin edən məhz göytürklər olmuşlar (8, 27-28). Göytürklər də öz
qədim inanclarını və mədəniyyətlərini mühafizə etmişlər. Ancaq VIII əsrin ortalarında məhv
olmuş Göytürklər dövlətindən sonra müstəqil dövlətlər yaratmış türk xalqlarından çoxu artıq
başqa dinləri qəbul etməyə başlamış (məsələn, xəzərlər yəhudi dinini, uyğurlar Mani və
Budda dinlərini, qaraxanilər və oğuzlar İslam dinini və s.), bu isə onların əski
dünyagöruşlərinin, inanclarının və mədəniyyətlərinin də dəyişilməsini şərtləndirmişdir” (4, 910).
Nizami Cəfərovun fikrincə, “IX-XI əsrlər qədim türk epos təfəkkürünün tənəzzülü,
regional (gələ-gələ milli) türk eposlarının təşəkkülü dövrüdür. IX-XI əsrlərdən türk
etnokulturoloji regionları bir-birindən təcrid olunur və həmin prosesin nəticəsində qədim
(ümum) türk eposu da regional xüsusiyyətlər kəsb edir. I minilliyin sonu, II minilliyin
əvvəllərində türk eposunun "diferensiasiyası" etnokulturoloji regionlar üzrə gedir: Sibir,
Türküstan, Ural-Volqaboyu, Şərqi Avropa, Qafqaz-Kiçik Asiya… Qafqaz-Kiçik Asiya
regionunda gedən etnokulturoloji proseslərə gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, onu
zənginliyinə görə ancaq Türküstanda gedən etnokulturoloji proseslərlə müqayisə etmək
mümkündür. Birinci növbədə ona görə ki, Türküstanda başlayan oğuz-səlcuq yürüş-hərəkatı
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Qafqaz-Kiçik Asiya regionunun Qərb qurtaracağında başa çatır, bu da bir sıra epik süjetlərin
Şərqdən Qərbə daşınması, mənəvi-ideoloji rabitənin canlanması demək idi. İkinci tərəfdən,
başqa türk regionlarından fərqli olaraq, Türküstan və Qafqaz-Kiçik Asiya türkləri XI-XII
əsrlərdən özlərini müsəlman dünyasının yalnız hərbi-siyasi sahədə deyil, mədəni-mənəvi
sahədə də aparıcı qüvvəsi sayırlar, odur ki, məhz bu regionlarda türkdilli ədəbiyyatla yanaşı,
farsdilli və ərəbdilli ədəbiyyat da sürətlə inkişaf edir. Nəhayət, bir cəhət də qeyd edilməlidir ki,
haqqında söhbət gedən regionlarda (xüsusilə oğuz etnik mühitində) türk eposu bir tərəfdən
İslamın, digər tərəfdən İslama qədərki Şərq eposlarının, demək olar ki, əhəmiyyətli təsirinə
məruz qalır” (1, 41).
“Alp Ər Tonqa”, “Şu”, “Ergenekon” dastanlarından fərqli olaraq, “Kitabi-Dədə
Qorqud”da bu dəyişmənin təsiri açıq şəkildə görünməkdədir. Bu fakt, demək olar ki, bütün
tədqiqarçılar tərəfindən qeyd edilib. Məsələn, V.M. Jirmunskinin fikrincə, “Kitabi-Dədə
Qorqud” boylarının sonunda verilən və X. Koroğlu tərəfindən “stilistik formullar”
adlandırılan (15, 201) deyimlər Qorqud Atanın xana müraciətən söylədiyi magik
mahiyyətli öncəgörümlər, yəni “Qeybdən verilən xəbərlər” olmuş və onlarda
İslamaqədərki motivlər qorunub saxlansa da, həmin deyimlərin arxaik məzmunu İslamın
təsiri ilə müəyyən dəyişikliyə məruz qalmışdır (14, 535). V.M.Jirmunskinin bu fikrinin
inkişaf etdirən, türk epos yaradıcılığının İslamdan öncəki və sonrakı təkamülünü
araşdırmağa çalışan və “Kitab”ın yazılı ədəbiyyat nümunəsi olmasına baxmayaraq, onda
şifahi xalq yaradıcılığı ənənələrinin də qorunub saxlandığını diqqətə çatdıran T.Anikeyeva
bildirir ki, dastandakı İslami elementlər o, yazıya köçürüləndən sonra peyda olmuşdur və
həmin elementlər bilavasitə dövrün kitabçılıq ənənələri ilə bağlıdır (13).
Məqalənin aktuallığı. “Azərbaycan folkloru və islam dini” problemi tarixi-mədəni
kökləri etibarilə əsrlərin dərinliyinə gedib çıxır. Bu, çox mürəkkəb və mübahisəli bir dövrdür.
Faktların şərhi bəzən tədqiqatçının qarşısında qoyduğu və məqsəd və niyyətindən asılı olur.
Buna faktların mahiyyəti – şifahiliyi və kollektivliyi, yəni folklor materialı olması imkan verir.
Bütün bunlara baxmayaraq, problemin əski qaynaqlar əsasında öyrənilməsi tədqiqatın mühüm
səhifəsini təşkil edir. Tədqiqatın aparılmasında başlıca islamöncəsi dastanlarda dini-ideoloji
inkişaf məsələlərini öyrənməkdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Göründüyü kimi, qədim türk eposunda ideoloji-dini gəlişmələr
öz başlanğıcını mifik yaradılış ideyasından götürmüş, tanrıçılıq inancları ətrafında
sistemləşmişdir. Folklor, xüsusən də onun epik janrı istənilən xalqın tarix və etnoqrafiyasının
öyrənilməsində əvəzsiz mənbə hesab edilir. Bu baxımdan türklər, o cümlədən oğuzlar da
istisna deyil. Qədim və orta əsrlər türk yazılı ədəbiyyatı öz kökləri etibarı ilə bilavasitə türk
folkloru ilə, xüsusən də qədim türk epik ənənəsi ilə sıx bağlıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan
folklorşünaslıq, din tarixi, mifologiya, ibtidai fəlsəfə ilə bağlı digər tədqiqatlarda nəzəri
qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə folklor, din və
mifologiyanın tədrisi prosesində praktik vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.
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Религиозно-идеологическое развитие в эпической традиции
доисламского периода
Резюме
Проблема «Азербайджанский фольклор и Ислам» своими историко-культурными
истоками восходит к древним векам. Это очень сложный и спорный период.
Толкование фактов иногда зависит от цели и задачи, поставленной исследователем.
Суть фактов – устность и коллективность, то есть фольклорный материал дает
основание этому. Несмотря на это, изучение проблемы на основе древних источников
составляет основную страницу исследования. Исследование показывает что,
религиозно-идеологическое развитие берет свое начало от идеи мифического
сотворения, систематизируется вокруг тенгрианских верований.
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G. Sayilov

The religious-ideological progression in the
epic tradition before Islam
Summary
The problem of “Azerbaijan folklore and Islam religion” goes to the deepness of the
centuries according to the historical-cultural roots. It is a very difficult and disputable period.
Sometimes the explanations of the facts depend on the aims and intentions of the investigators.
The essence of the facts – oral and collectivism, it means folklore material gives opportunity.
In spite of it, the investigation of the problem on the base of the ancient sources forms the
important page of the investigation. The investigation shows that in the ancient Turkic epos
the ideological-religious progression has taken its beginning from the mythical creation idea
and has systematized around the God beliefs.
Redaksiyaya daxil olub: 16.04.2018
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Elçinin nəsrində sadə insan surəti
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Ключевые слова: художественная проза, современная литература, простой человек,
образ
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Müasir Azərbaycan nəsrinin və dramaturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən biri də
geniş oxucu kütləsi tərəfindən sevilən, oxunan dünya şöhrətli ədib, Xalq yazıçısı Elçindir.
Ötən əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində ədəbiyyata gələn istedadlı yazar ilk hekayələrindən
fərdi üslubu, özünəməxsus yazı manerası, həyat hadisələrinə orijinal baxışı ilə diqqəti cəlb
etmişdir. Korifey ədiblərimizdən Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin oğlu olaraq bədii yaradıcılıq
sahəsini seçmək öz-ızlüyündə böyük bir məsuliyyət idi. Məlumdur ki, Aleksandr Düma-oğlu
həmişə məşhur, sevilən yazıçı Aleksandr Düma-atanın kölgəsində qaldığını dəfələrlə etiraf
etmişdir. Ədəbiyyat və incəsənət tarixində bu qəbildən olan faktlardan başqa örnəklər də
gətirmək olar. Elçin isə Azərbaycan ədəbiyyatında öz layiqli yerini tutmuş, xarici ölkələrdə
Azərbaycan ədəbiyyatını ləyaqətlə təmsil edən şöhrətli sənətkar zirvəsinə yüksəlmişdir.
Bu günə qədər Elçinin yaradıcılığına həm ölkəmizdə, həm də xaricdə yüzlərlə məqalə,
onlarla irihəcmli tədqiqat əsəri həsr edilmişdir. Bu gün də yazıçının çoxşaxəli yaradıcılığına
ədəbi-ictimai maraq güclüdür.
Şübhəsiz ki, yazıçının bədii-estetik zövqünün formalaşmasında onun erkən yaşlarından
kitablarla əhatə olunmasının böyük rolu olmuşdur. Özünün qeyd etdiyi kimi, görkəmli
sənətkarımız İlyas Əfəndiyev mütaliəni çox sevirdi və Elçin də kitaba ehtiram aurasında
böyümüşdür. Bir ədib kimi onun ədəbi zövqünün formalaşmasında dünya ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığının mühüm təsiri olmuşdur.
Elçinin milliliklə bəşəriliyin vəhdətini ifadə edən kitabları və səhnəyə qoyulmuş pyesləri
ölkəmizdə, eləcə də xaricdə oxucular və tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Onun
yaradıcılığının geniş oxucu sevgisi qazanmasının əsas səbəbi bu əsərlərdəki təbilik
səmiyyətdir. Yazıçının əsərlərinin qəhrəmanları da olduqca təbiidir, məməvi-əxlaqi
keyfiyyətləri, hiss və duyğuları, fikir və arzuları, istək və niyyətləri ilə təbii və inandırırcıdır.
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, akademik Bəkir Nəbiyev tamamilə haqlı olaraq qeyd etmişdir
ki, Elçin adamların xarakterindəki keçici, ötəri yox, mühüm, təyinedici cəhətləri görür,
işıqlandırır və bu işıq altında da onun yaddaqalan obrazını yaradır.
Elçin müasir həyatın, real gerçəklikdəki hadisələrin, o cümlədən də sarsıntıları mahir
müşahidəçisi olmaqla bərabər, həm də keçmiş zamanların, dünyanın ilk baxışdan bəlkə də
paradoksal görünən əzəli problemlərinin usta salnaməçisi kimi çıxış edir. Yazıçının bədii
əsərlərinə xas olan sadəlik, humanizm və bəşərilik onun estetik dəyərinə bir tamlıq və
dolğunluq bəxş edir. Müəllifin povestləri sürətli süjet inkişafına, ideya və sənətkarlıq
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məziyyətinə, fərdi üslub və poetikasına görə ekranlaşdırmaya daha tez uyğunlaşır. Dövrün
qlobal və mənəvi problemlərinin fəlsəfi dərinlik və mürəkkəbliyi ilə ekranda canlandırılması
Elçinin ssenarilərinin ən səciyyəvi cəhətidir. Onun ssenariləri əsasında bir çox görkəmli
rejissorlar filmlər çəkmişdir. Bu filmlər uzun illərdir ki, tamaşaçılar tərəfindən sevilən ekran
əsərləri sırasındadır.
Kiçik hekayə və povestlərlə ədəbiyyata gələn Elçin qısa müddətdə əsərlərində yaşadığı
dövrün paradokslarını ustalıqla göstərdi. Sosial-ictimai, siyasi-mədəni, mənəvi-əxlaqi
mahiyyət kəsb edən mövzu və motivlər onun əsərlərinin mahiyyətinə hopmuşdur. Bu əsərlərin
oxucu rəğbəti qazanmasının bir əsas səbəbi də budur.
Görkəmli ədəbiyyatşünas, professor Yaşar Qarayev Eıçin yaradıcılığının daha dərin
xüsusiyyətlərinə nəzər salaraq onu “rəmzdən, bədii-fəlsəfi şərtilikdə kəskin məcazdan istifadə
edən, psixoloji əhval-ruhiyyəni detalla əyaniləşdirən mizanlar və cizgilər axtaran, onları
görümlü-baxımlı obrazlara çevirən epitetlər tapan” yazıçı kimi səciyyələndirir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yaşıdlarından fərqli olaraq, Elçin ədəbi tənqiddə daha çox
“sınağa çəkilən” yazıçılardan olmuşdur. Onun yaradıcılığı Məmməd Cəfər, Məmməd Arif,
Mir Cəlal, Həmid Araslı, Kamal Talıbzadə, Bəkir Nəbiyev kimi tənqidçi-ədəbiyyatşünas
alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Onların hər biri Elçin yaradıcılığının özünəməxsus
təzahüründən bəhs etmişlər.
Elçin yaradıcılığının milliliyi, ənənəyə bağlılığı, real və bədii gerçəkliyə orijinal
münasibəti, bədii nümunələrində müasir Şərq və Qərb kontekstini üzvi surətdə birləşdirməsi
onun əsərlərinin daim aktual olmasını, tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb etməsini, həmçinin həmişə
diqqət mərkəzində olmasını təmin edən ən mühüm şərtlərdir.
Yazıçının əsərlərini xalqa yaxınaşdıran, sevdirən, doğmalaşdıran şərtlərdən biri də onun
qəhrəmanlarının sadə, zəhmətkeş insanlar olmasıdır. Onun bütün hekayələrinin və
povestlərinin qəhrəmanları, eləcə də “Birinci görüşün tarixçəsi” povestindəki Məmmədağa,
Məsməxanım, “Toyuğun diri qalması” və “Dolça” povestlərindəki Ağababa, Ağabacı, Ağagül,
Nisə, Zübeydə və s. surətlər müstəqillik dövründə qələmə alınmış “Bayraqdar” povestindəki
Surxay, bir sözlə, müəllifin qələmindən çıxan bütün əsərlərdə canlandırılan obrazlar real insan
təsiri bağışlayır.
Bəllidir ki, obrazın daxili aləminin açılması bədii nəsrdə mühüm şərtdir. Əgər yazıçı buna
nail olmasa, surətlər quru, cansız, kölgə təsiri bağışlayar.
Elçin yaratdığı hər bir obrazın daxili aləmini açmağa müvəffəqiyyətlə nail olmuşdur. Bu
surətlərin duyğuları, iztirabları, sevinci, kədəri, bir sözlə, bütün hisləri son dərəcə real və
inandırıcı verilir. Oxucu bu qəhrəmanlarla birlikdə iztirab çəkir, onların hər birinin taleyi
oxucunu düşündürür.
Yazıçı nəsr əsərlərində bir çox incə məqamlara da toxunur, cəmiyyətdə rast gəlinən
xoşagəlməz hallar, eybəcərlikləri ifşa edir. Çünki müəllif xalqa bağlı olan, xalqın sevinci və
kədəri, problemləri, ağrı-acıları ilə yaşayan bir sənətkardır. Xalqa bağlılıq özünü yazıçının
bütün əsərlərində göstərir. “Kiçik adam”ların faciəsi yalnız onların hər birinin şəxsi
problemlərində, məsələn, kiminsə içki düşkünü olmasında (“Ömrün son səhəri” hekayəsi) və
yaxud kiminsə həyat yoldaşından narazı olmasında, bir qadın kimi xoşbəxt olmamağında
(“Bir görüşün tarixçəsi” povesti) deyildir. Müəllif daha mühüm, daha qlobal problemlərə də
toxunur.
“Bayraqdar” povesti Buzovnada məskunlaşmış Qarabağ qaçqınlarının həyatından bəhs
edir. Burada Şuşanın faciəsi əksini tapmışdır. Kiçik bir dialoqa diqqət yetirək:
“— Humanitar yardım gətiriblər... Düş aşağı...
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Güllü arvad birdən-birə alışıb:
— Humanitar yardım onların dədəsinin təpəsinə dəysin! – dedi—
Şuşanı qaytarsınlar mənə!
Gülzar arvadın bu gözlənilməz kin-küdurətindən Güllü arvad elə bil bir az duruxdu, sonra:
— Gözlə! — dedi. — Şuşanı torbaya qoyub gətirif sənə verəjəklər!.. — və hirslə çönüb
pilləkənə tərəf getdi”.
Əsərdən verdiyimiz bu kiçik parçada əslində böyük milli problemimiz, xalqımızın yurd
həsrəti, doğma ocaq nisgili əksini tapmışdır.
Surxay illər boyu üçrəngli bayrağımızı qoruyub saxlayır, yataqxananın damında bayrağın
dalğalanması ilə fəxr edir. Surxayın oğlu, qonşuların “Eysebio” adlandırdıqları, futbolçu
olmaq arzusu ilə yaşayan Əbülfətin faciəli ölümünün məhz bu bayraqla əlaqədar olması,
əlbəttə, Surxayın günahı deyil, dəhşətli ağlasığmaz bir təsadüfdür, bədbəxt hadisədir.
Oğlunun dəfn günü Surxayın həyat yoldaşı Səyyarənin “— Sən girməliydin o bayrağınla
bir yerdə qara qəbirə, sən! Səni görüm bayrağınla bir yerdə gorbagor olasan, Surxay!..” deyə
qışqırması dəhşətli bir səhnədir. Oğlunu itirən bədbəxt ana artıq ərinin vətənpğrvərlik
hislərinə də, bayrağa məhəbbətinə də nifrət edir.
Göründüyü kimi, burada yalnız bir ailənin başına gələn bədbəxt hadisə yox, bütün
xalqımızın, ölkəmizin, Qarabağımızın faciəsi sənətkarlıqla qələmə alınmışdır.
Elçinin dramaturgiyası da nəsr yaradıcılığı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif
orijinal konflikt qurmaq ustasıdır. Ədib dram yaradıcılığında da folklor nümunələrindən,
folklor şüurundan, etnik milli təfəkkür tərzindən istifadə edib, onları ədəbiyyata gətirməklə
gələcək nəslə ötürür. Elçin yaradıcılığında zaman distansiyası xüsusi mahiyyət daşıyır.
Keçmiş və gələcək üzərində qurulmuş əsərlərdə indiki zaman yazıçının özüdür. O, keçmiş və
gələcək arasında ötürücü, körpü rolunu oynayır.
Bu əsərlərdə hər hansı bir hadisənin təsviri öz məna və mahiyyətinə görə fərdi hədlərdən
çıxıb, həyatın fəlsəfi cəhətdən dərki xarakterini alır. Əsərlərin personajları psixoloji cəhətdən
həm öz-özlüyündə, həm də bir-biri ilə müqayisə edilir. Bir tərəfdən folklorizm, digər tərəfdən
tarixilik Elçinin dramaturgiyasında daha aktual problemə çevrilməklə, həm ədəbi-tarixi, həm
də nəzəri-estetik mahiyyət kəsb edir. Müəllif tərəfindən dastan materialı, yaxud tarixi hadisə
bədii obrazlığın və konfliktin mənbəyi kimi istifadə olunmaqla mühüm janröüslub və forma
yaradan amilə çevrilir.
Folklor, dastan elementləri və tarixi mənbələrə, hadisələrə müraciət Elçin yaradıcılığında
müxtəlif bədii vəzifələri yerinə yetirir. Yəni xalq qəhrəmanlarının tipikləşdirilməsi, psixoloji
detal peyzaj və portretin əsası olmaqla, kompozisiya və süjetin təşkilinə, əsərin fəlsəfi-rəmzi
mətnini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Müəllifin pyeslərinin dili də özünəməxsusluğu ilə
səciyyələnir. Bu mənada “Ağ dəvə” əsərini xüsusilə vurğulamaq istərdik. Əsərdə bir sıra
personajların, məsələn, Əzizağa əmi, Həsənağa əmi, Səfurə xala, Firuzə xala, Balakərim,
İbadulla və başqa surətlərin dilindəki yerli kolorit daha qabarıq əks olunur.
Elçinin yalnız dramaturgiyasında yox, həm də nəsr əsərlərində xalq-məişət dilinin
zənginliyindən geniş istifadə edilir. Məlumdur ki, hər hansı əsərdə obrazların xarakterik
xüsusiyyətlərini nümayiş etdirən bu detal milli koloritin daha dolğun və inandırıcı şəkildə əks
olunmasına xidmət edir. O, dram əsərlərində personajların dilini ədəbi çərçivəyə salmır. Onun
yaratdığı, canlandırdığı obrazların hər biri özünəməxsus şəkildə düşünür və danışır. Danılmaz
həqiqətdir ki, əsl bədii əsər hər hansı xalqın xarakterik xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini,
mədəniyyətini, yaşam tərzini, eləcə də dil özünəməxsusluğunu əks etdirlməlidir. Milli
xüsusiyyəti xalqın sosial həyatına dərindən bələd olmadan vermək mümkün deyil. Müəllif
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“Ağ dəvə” pyesində Bakı koloritini, bakılıların spesifik düşüncə tərzini dil vasitəsilə oxucuya
və tamaşaçıya çatdırmağa müvəffəqiyyətlə nail olmuşdur.
Ədibin “Poçt şöbəsində xəyal”, “Ah, Paris, Paris”, “Mən sənin dayınam”, “Dəlixanadan
dəli qaçıb və yaxud mənim sevimli dəlim”, “Mənim ərim dəlidir” pyesləri də oxucular və
tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla, rəğbətlə qarşılanan, teatrlarımızın repertuarında hər
zaman yer tutan, müvəffəqiyyət qazanan əsərlərdəndir. Bu əsərlərin hər biri Azərbaycan
dramaturgiyasında öz layiqli yerini tutmuşdur. Müxtəlif mövzulu bu əsərlər orijinallığı ilə
seçilməklə yanaşı, insan amili, insan problemləri, mənəvi-əxlaqi məsələləri ön plana
çəkilmişdir.
Ümumiyyətlə, Xalq yazıçısı Elçinin ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilən çoxşaxəli
yaradıcılığı həmişə diqqət mərkəzində olub, bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır,
teatrlarımızın repertuarının zənginləşməsinə xidmət edir.
Məqalənin aktuallığı. Elçinin yaradıcılığının, xüsusilə bədii nəsrinin araşdırılması
baxımından məqalə aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ədibin yaradıcılığı məhz bu günkü, yeni təfəkkür və
yanaşma prizmasından təhlil edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müasir Azərbaycan ədəbiyyatının
tədqiqində və Elçinin yaradıcılığının araşdırılmasında istifadə oluna bilər.
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Образ простого человека в прозе Эльчина
Резюме
В статье анализируется проза одного из видных представителей современной
азербайджанской литературы Эльчина. Говорится о том, что Эльчин создал множество
ярких и запоминающихся образов, которые являются простыми людьми, рядовыми
гражданами нашей страны. В статье также говорится, что проза Эльчина занимает
достойное место в современной азербайджанской литературе.
A. Rustamzadeh

The Image of Ordinary Man in the Prose by Elchin
Суммарй
The article analyzes the prose of one of the prominent representatives of Azerbaijani
literature Elchin. It is said that Elchin created many bright and memorable images that are
ordinary people, ordinary citizens of our country. The article also says that Elchin” s prose
takes a worthy place in modern Azerbaijani literature.
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Söhrab Tahir poeziyasında döyüşən şeirlər
Nəzrin Rzayeva
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi
E-mail: nazrinrzayeva88@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. N.Ş. Şəmsizadə,
filol.ü.e.d., prof. R.N. Əliyev
Açar sözlər: poeziya, mübarizlik, tarixi konteks, azadlıq
Ключевые слова: поэзия, воинственность, исторический контекст, свобода
Key words: poetry, struggle, historical context, freedom
Söhrab Tahir poeziyasının cənub mövzusunda Araz, Savalan, Təbriz kimi obrazları
sırasında Ana obrazı da xüsusi yer tutur. Ş. Alışanlı öz mülahizələrində haqlıdır.
Poeziyamızda Cənub mövzusunda bədii təhlillər kimi, bədii detallarda da bir təkrarlıq özünü
göstərmişdir. İkimininci illərin ədəbi tənqidi də səksəninci illərin ədəbi tənqidi kimi cənub
mövzusunda yeni istiqamətin olmadığı qənaətindədir. "Müasir poeziyada Təbrizlə bağlı
yazılan şeirlər poetik yaddaşımıza yeni çalarlar artırmasa da, mövzunun göz önündə olması,
mənalandırılması baxımından diqqətə layiqdir" (1, 206). Həm də bu obraz onun şeirlərinə
yalnız öz şəxsi həyatında yaşadığı doğma anasından ayrı düşmüş bir övladın həsrəti olaraq
yox, həm də bir mübarizlik əzminin simvolu kimi daxil olmuşdur.
O tayın, bu tayın qulağı səsdə,
Qulağım tutulub bu son nəfəsdə.
Qoyun tüfəngimi sünəmin üstə,
Ölsəm, tüfəngimi götürsün anam! (2, 83)
Söhrab Tahir poeziyasında azadlıq uğrunda oğlunun qanlı köynəyini bayraq edən və
oğlunun cənazəsi üzərindən tüfəngi götürən ana surəti cənub mövzusunda ənənəvi obrazlar
sırasına yeni bir obraz əlavə edir. Şairin bu mövzuda məhz ana obrazına müraciət etməsi həm
də ananın nəsilləri milli istiqlal uğrunda mübarizə əhavali-ruhiyyəsində tərbiyə edib
formalaşdırmaq işində oynaya biləcəyi əvəzsiz rolla bağlıdır. Nəsilləri döyüşkən əhvaliruhiyyədə görmək istəyən Söhrab Tahir döyüşə atılan ana obrazını gətirir cənub mövzusuna.
Ancaq onu da qeyd edək ki, Söhrab Tahir poeziyasında bu mövzunun yeni istiqaməti,
tarixi konteksti görünmür. Mövzunun tarixi konteksi analitik şərh müstəvisi istəyir və
poeziyanın bu cür müstəvi imkanları digər janrlara nisbətən dardır. Həm də Söhrab Tahir bir
şair kimi şerinin qarşısına bu problemi yaradan tarixi-siyasi amilləri araşdırmaq məqsədi də
qoymur. Onun şeri bu problemin həllinə çalışır, onun həlli uğrunda sözün savaşını açır.
Söhrab Tahir poeziyasında söz sanki şerin misralarında deyil, savaş meydanındadır. Onun
yaradıcılığında sözün döyüşdüyü şeirlərdən biri də "Mən Azərbaycanam" şeridir.
Otuz altı milyin yumruq gücüylə
Endirirəm çəkicimi!
Vuraram zülmətin təpəsinə!
Zülmət qara rezin kimidir,
O da tab gətirə bilmir
Otuz altı milyonun ağır çəkic zərbəsinə! (2, 212)
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Bu şerin misralarının da təsdiq etdiyi kimi Söhrab Tahir şerinin emosional hərarəti
olduqca güclüdür. Elə bu hərarət də əslində mövzu-problemin bədii-analitik şərhinə mane olur.
Onun poeziyasına bu hərarəti verən Söhrab Tahir qəlbinin azadlıq təşnəsidir. Onu da qeyd
edək ki, bu emosional hərarət Söhrab Tahir poeziyasına poetik güc verir. Böyük rus estetiki Y.
Borev yazır: "Emosionallıq - bədii obrazın tarixən ən qədim və estetik cəhətdən ən zəruri
əsasıdır. Qədim hindlilər belə hesab edirdilər ki, incəsənət hansısa qeyri-adi bir şeyi ifadə
etmək istəyindən, hislərin elə bir aşıb-daşmasından doğulur ki, onun qarşısını almaq mümkün
deyildir" (3, 150).
Vətənimizin azadlığı, bütövlüyü uğrunda mübarizəni ilk vaxtlar döyüş meydanında aparan
Söhrab Tahir xalq hərəkatının məğlubiyyətindən, cənubi Azərbaycanda qurulmuş Milli
Hökumətin süqutundan sonra şeirlərini mübarizə meydanına çevirmişdi. "Söz sərrafı Söhrab
Tahirin yaradıcılığının ilk mərhələsində Azərbaycanı Milli hökumətin tarixi, coşqun inkişaf
dövrü, həmçinin məğlubiyyətə uğramış hərəkatın yeni dirçəliş cəhdləri tərənnüm edilirdisə,
sonrakı mərhələdə artıq, tarixə çevrilmiş illərin xatirəsi və kül altında qalan, lakin közərən
üsyankar, gizli əqidə mübarizəsinin gedişi işıqlandırılır (4, 6).
Söhrab Tahir poeziyasında da mövzunun ənənəvi obrazlarına: Araza, Təbrizə, Savalana,
Səhəndə müraciətlər var. Bu obrazlar artıq ədəbiyyatımızda şimalın cənuba, cənubun şimala
bitməyən həsrətinin simvoluna çevrilmişlər. Söhrab Tahir də öz həsrətini onlarla bölüşür.
Cənub mövzusunun ənənəvi bədii-poetik həllində ən əsas istiqamətlərdən biri də ağı
intonasiyasıdır. Və bu intonasiya da, əsasən, yuxarıda göstərdiyimiz ənənəvi obrazlara
müraciətdə özünü göstərir. Söhrab Tahirin poeziyasına da Araz, Təbriz, Savalan, Səhənd
obrazları ağı intonasiyasının ladlarında gəlir. Şair onları həm dərdinə şərik qoşur, həm də
sözün poetik gücü ilə onları oxşayır. Bu, əlbəttə, Söhrab Tahir şerinin dəst-xətti deyil,
ümumiyyətlə, poeziyamızın bu mövzuda bədii mənalandırma tərzidir. Onun "Səhəndim"
şerinin misralarında Səhənd dağına müraciəti Süleyman Rüstəmin "Təbrizim" şerində Təbrizə
müraciətini xatırladır.
Gəldim tanış olum bir az yaxından,
Tanış bir xəyala daldı Səhəndim.
Dedim yorulmuşam,
Xəstələnmişəm,
Qolunu boynuma saldı Səhəndim (5, 218).
Süleyman Rüstəmin "Təbrizim" şerinin bədii intonasiyasında da oxşar məqamları
müşahidə edirik.
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm,
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim!
Qoymaram yadları girsin qoynuna,
İzin ver qolumu salım boynuna!
Sənin bayramına, sənin toyuna
Dili bir, qanı bir qardaşın gəlib,
Dərdinə aşina sirdaşın gəlib (5, 7).
Hər iki şerin misraları da həsrətinə qovuşan lirik mənlə öz qoynunu vüsala açan
məkanların səssiz, duyğudan, hisdən yoğrulmuş dialoqudur.
Söhrab Tahirin cənub mövzulu poeziyasında mövzu-problem müxtəlif ovqatlarda öz bədii
həllini tapmışdır. Əsasən, döyüşkən, mübariz əhavali-ruhiyyə üzərində qurulan bu mövzu-
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problemin bədii həllində Arazdan, Təbrizdən, Savalandan söz düşüncə lirik mən kövrək bir
əhvali-ruhiyyəyə köklənir. Onun şerinin misraları bölünmüş vətənin həsrətini rəmziləşdirən
bu obrazları oxşayır. Şairin "Təbrizim", "Ərdəbil", "Ərk qalası", "Savalan" kimi şeirlərində
lirik mən Azərbaycanın tarixi yaddaşı olann bu yerlərə müraciət edincə həm kövrəlir, həm
vüqarlanır, həm də nisgillənir. Xüsusən də, "Ərdəbil" şerinin misraları qarışıq duyğulardan
tökülmüşdür. Şeir müəllifin vüqar, fəxarət hisləri ilə dolu misralarla başlayır.
Savalan altında bardaş quraraq
Çubuq tütülədir qoca Ərdəbil.
Tarixdən boylanıb mənə baxsa da,
Görünür tarixdən uca Ərdəbil (5, 61).
Ancaq sona çatınca şair öz nisgilini, həsrətini gizlədə bilmir, şerin misraları göz yaşları
tökür.
Qıçımda qar qışın buz patavası,
Dolar ürəyimə qürbət havası,
Ağlayar vətənin Tahir yarası,
Gözümün bulağı sancar, Ərdəbil (5, 62).
Söhrab Tahirin cənub mövzulu poeziyasında özünün göstərən və onun əksəriyyət
şeirlərinin içərisindən min doqquz yüz qırx altıncı ildə Milli hökumətin süqutundan doğan
məğlubiyyət nisgili motivi keçir. Azadlıq uğrunda vuruşlarda ölməməyin yarası şairi göynədir.
"Böş qalmış qəbir" şerində şairin bu göynərtisi bütün misralarda dil açır. Şair bir ölüm istəyir,
elə bir ölüm ki onunla bir xalqı yaşatmaq olar. "Cavab versin tarix mənə" şerində də lirik
mənin məğlubiyyət nisgili dilə gəlir. "Boş qalmış qəbir" şerindən fərqli olaraq burda şair
problemin tarixi-siyasi konteksinə nəzər salmağa çalışır.
Qırx altıda vuruşmadım,
Qoymadılar...
Əlim bağlı, könlüm dağlı...
Dedilər ki, dünya təzə
Can qutarmış vuruşlardan, hələ dayan! (5, 14)
Bu misralarda şair məğlubiyyətin səbəbini beynəlxalq aləmin təzyiqləri ilə bağlayır.
Ancaq Söhrab Tahir lirik məninin mayası mübariz, döyüşkən ovqata kökləndiyindən o, bu
səbəb üzərində dayanmır, günahı özgəsində yox, özündə axtarır.
Qırx altıda vuruşmadım
İndi, indi vuruşuram!
Öz səhvimin cavabını
Heç kəsdən yox,
Mən özümdən soruşuram (5,14).
Söhrab Tahir poeziyası ədəbiyyatımızda cənub mövzusunun ənənəvi tərzində yaransa da,
bu mövzunun aktuallaşması, oxucu düşüncəsinin problemə köklənməsi istiqamətində çox iş
görmüşdür.
Məqalənin aktuallığı. Cənub mövzusu ədəbiyyatımızda ən çox müraciət olunan
mövzulardandır. Ancaq bu mövzunun bədii həlli Söhrab Tahir yaradıcılığında öz dərin
səmimiyyəti ilə seçilir. Bu da təsadüfi deyildir. Onu bu mövzuya ömür yolu gətirmişdir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzunun emosional məzmunu - vətənə məhəbbətin,
məğlubiyyətdən doğan qəzəbin, düşmənə nifrət yalnız poeziyanın poetik müstəvisində öz
ifadəsini dolğunluğu və zənginliyi ilə tapa bilərdi. Ona görə də Söhrab Tahirin qələmi daha
çox bu janra, bu janrda isə cənub mövzusuna yönəlib.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və
magistrantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər.
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Н. Рзаева

Борьба в поэзии стихи С. Тахира
Резюме
В южной поэзии Сохраба Тахира в ряду таких образов как Араз, Савалан, Табриз,
особое место занимает образ Матери. В теме южной поэзии и среди большинства его
стихотворений проходит мотив поражение национального государство, вытыкаемое из
событий 1946 года. Его живет рана бессмертии в этой борьбе, С. Тахира. Эго поэзии
основывается на этом, ищет вику не в других а в себе.
N. Rzayeva

Struggle in poetry from the time of S. Tahir
Summary
İn the southern theme of the poetry of the poet Araz, Savalan, Tabriz, the image of the
mother also occupies especial place. Through this motive, Tahir’s defeat in the poetry of
southern poetry and the defeat of the National Government in most of his poems in the year
nineteen-forty-six year. The poet’s poison is not to die in freedom for the sake of freedom.
Söhrab Tahir is not worthy for this reason, because its fights for battle, fights and does not
seek offense.
Redaksiyaya daxil olub: 27.04.2018
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Yalnız müasir Azərbaycanın deyil, bütövlükdə türk dünyasının görkəmli söz
sənətkarlarından biri olan Bəxtiyar Vahabzadə (1923-2009) yaradıcılığı ilə bağlı xeyli
tədqiqat əsərləri yazılmışdır. Lakin onun poeziyası o qədər zəngin və bənzərsizdir ki, uzun
illər diqqət mərkəzində qalacaqdır.
B. Vahabzadə həm bədii, həm elmi yaradıcılıqla məşğul olan söz ustalarındandır. O, ana
dilinin şirinliyini, cazibəsini şeirlərində qoruyan nadir istedadlardan biridir. Bu məqalədə
frazeoloji birləşmələrin Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasındakı işlənmə məqamlarından bəhs
olunacaqdır.
Məlumdur ki, bədii dilin yaranmasında frazeologiyanın özünəməxsus yeri vardır.
Frazeoloji vahidlərdə az və ya çox dərəcədə özünü göstərən obrazlılıq, emosionallıq,
yığcamlıq, ahəngdarlıq və s. xüsusiyyətlər onları bədii dil nümunələrinə çevirmişdir.
Dilimizdə frazeoloji birləşmələrin bir neçə növü işlənir. Bunlar dilin lüğət tərkibinin
müəyyən bir qismini təşkil edir. Müasir dilimizdəki bu ifadələr dilin lüğət tərkibi ilə elə
qaynayıb-qarışmışdır ki, bu gün də hansısa mətni təhlil edərkən adi baxımdan çox zaman
onları seçmək çətin olur.
İdiomlar frazeoloji birləşmələrin bir qolunu təşkil edir. İdiomların ifadə etdiyi söz başqa
sabit söz birləşmələrinə nisbətən daha yığcam olur. İdiomlar mürəkkəb söz qruplarına
nisbətən daha canlıdır. Bu cəhət özünü, xüsusilə bədii ədəbiyyatda göstərir. Çünki idiomların
yaranmasında rol oynayan məcazilik bədii ədəbiyyata, əsasən də poeziya dilinə məxsus
əlamətlərdən biridir. Bir misalı nəzərdən keçirək:
Ana ümid oldu doğma övlada,
Övlad bel bağladı yadlara yalnız... (11, 47)
Bu misrada “bel bağlamaq” frazeologizmi “inanmaq” mənasında işlənmişdir. İbarələr də
sabit söz birləşmələrinin maraqlı bir qismini təşkil edir. “İdiomlarda olduğu kimi, ibarələrdə
də sözlərin məcazlaşması əsas yer tutur”(3,67). Müasir Azərbaycan dilində bir çox ümumi
xarakter daşıyan ibarələr vardır ki, bunlara daha çox danışıq dilində rast gəlmək olur; məsələn,
mənə aid qulluq, sən öləsən, sən hara, bura hara, qurban olum, qabağında ölüm və s.
İdiomlar dilin lüğət tərkibinin müəyyən bir hissəsini təşkil etdiyi halda, ibarələr əsasən
bədii dildə işlədilir. İbarələr bədii dilin ən mühüm ifadə vasitələrindən sayılır.

38

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Qeyd etmək lazımdır ki, frazeoloji vahidlər bədii ədəbiyyatda müxtəlif vəzifə daşıyır:
1. Personajların dilini fərdiləşdirib tipikləşdirir;
2. Onların portretini, mənəvi cəhətini səciyyələndirir;
3. Əsərə milli kolorit gətirir;
4. Oxucunun, dinləyicinin marağını artırır (1, 139).
Dilimizdəki frazeoloji vahidlər həm ümumi, həm də xüsusi olur.
Ümumi frazeoloji vahidlər ümumxalq tərəfindən işlədilir. “Xüsusi frazeoloji vahidlərə isə
bəzən fərdi frazeoloji vahidlər də deyilir. Xüsusi frazeoloji vahidlər bədii əsərlərdə şair və
yazıçılar tərəfindən yaradılır” (6, 261).
Frazeoloji ifadələr şairlərin yaradıcılığına dolğunluq, ritm yeniliyi, fikri ifadə təravəti, şeir
gözəlliyi verir. Dilimizdəki frazeoloji birləşmələr dilin milli ruhunu, gözəlliyini,
rəngarəngliyini əks etdirən vahidlərdən biridir, desək, daha doğru olar. Bütün bu
sadaladığımız əlamətlər Bəxtiyar Vahabzadənin də yaradıcılığında özünü göstərir.
Xalqın bədii təfəkkürünün məhsullarına aludəçilik Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında da
qabarıq nəzərə çarpır. Şair bütövlükdə şeirimizdəki dəbdəbəli, gurultulu, sözçülüyün əleyhinə
çıxır. O yazır: “Şeirdə sənətkarlıq üçün ən vacib olan şərtlərdən biri də dil və ifadə
gözəlliyidir” (7, 174).
Lakin yaddan çıxarmamalıyıq ki, başdan-başa xalq danışıq tərzinə sadiq qalmaq başqa
cəhətdən dilimizi zəiflətmək olar. Biz ədəbi dil normalarını da daima nəzərə almalı və ona
diqqət etməliyik.
“Şeiri tutumlu ifadə vasitələri ilə zənginləşdirmək, el ədəbiyyatının incəliklərinə vaqif
olub, böyük maraq və ehtirasla öyrənmək, poetik nümunələri ana dili abidəsinə qaldırmaq-şair
üçün bundan ali məqsəd ola bilməz. Şair öz poetik düşüncələrini, hiss və həyəcanlarını sözün
müqəddəs işığına tutduqca Azərbaycan dilinin möcüzə yaratma qabiliyyətini nümayiş etdirir.
Bu işdə şeirin məzmun kamilliyində və formasında mərkəzi yer tutan frazeologiyanın dili
olduqca zəngindir” (4, 37).
Frazeologizmlərin yaratdığı rəngarənglik Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasına zəngin məna
çaları gətirməkdədir. Bu cəhət şairin “Söz olub”, “Haqqı yox”, “Qocalar”, “Qara saçlar, ağ
saçlar”, “Axı dünya fırlanır”, “Həyat” və başqa şeirlərində özünü büruzə verir:
Alqışlara, təriflərə uyma çox,
Nüfuzunu dağ başına qoyma çox.
“Mən, mən” deyə öz döşünə döymə çox,
Hansı sərçə ləpirindən iz olub? (11, 287)
Saçlarıma dən düşür, dən düşür, yaman düşür,
Hər baxanda anamın ürəyinə qan düşür.
Bu ağ saçlar ay ana, səni dərdə salmasın,
Saçımın ağlığından qanın heç qaralmasın (11,155).
Şeir nümunələrində təsvir olunan “döşünə döymək”, “ürəyinə qan düşmək”, “qanı
qaralmaq”, “göz önündə durmaq” ifadələri frazeologizmlərdir. Bu frazeologizmlər
“öyünmək”, “kədərlənmək”, “bikefləmək”, “köməyinə çatmaq” mənasında işlənmişdir.
Frazeoloji birləşmələrin çoxu feilə, az bir hissəsi isə başqa nitq hissələrinə ekvivalentdir.
Şeir misralarına nəzər yetirsək görərik ki, Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında daha çox feili
frazeoloji birləşmələr üstünlük təşkil edir. “Tərkib hissələrinin yekun mənası hərəkət, hal və
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proses ifadə edən frazeoloji ifadələr feili frazeoloji birləşmələr hesab olunur” (5,63).
Bəxtiyar Vahabzadə şeirdə xalq ifadə və ibarələrinin işlənilməsini məqbul sayır. O,
faktlar əsasında fikrini belə izah edir: “Məsələn, “od içində xəyanət çəkdim” əvəzinə
“kipriyimlə od götürdüm”, yaxud “cavankən dul qaldım” əvəzinə “bir üzü ağ, bir üzü gəlin
oldum” deyirlər. Biz bu cür xalq ifadə və ibarələrdən istifadə etməliyik” (8, 116).
Frazeoloji birləşmələrin imkanlarından faydalanaraq, fikri obrazlı, daha aydın ifadə etmək
mümkündür. “Fikrin müstəqim deyimi, laqeyd təsvirçiliyin yol yoldaşıdır, şeir dilinin təməli
daha çox çoxmənalılıq, üslubi çalarlar üzərində qərar tutur ki, bu da poeziyada ideya-bədii
zərifliyinə dəlalət edir. Bu zərifliyi frazeoloji ifadələr daha sanballı canlandırır” (4, 57).
Elə frazeoloji birləşmələr vardır ki, onların məna kəsəri, üslubi çalarları olduqca dərin
qatlardadır. Onun sətiraltı mənasında yatan gizlinlikləri aşkara çıxarmaq üçün sənətkar incə
əməliyyatlar aparır. Bəxtiyar Vahabzadə də elə o sənətkarlardandır ki, məhz belə incəliyi
poeziyasında təcəssüm etdirmək üçün frazeologizmlərdən istifadə edir, şeirlərinin məna
gözəlliyinə xüsusi diqqət yetirir.
Frazeoloji vahidlərin tərkibində bir çox poetik əlamətlər mövcuddur. Bunlardan biri
vəzndir. Vəznlər atalar sözü və zərbi-məsələlərdə də özünü göstərir. Atalar sözləri və xalq
məsələləri içərisində iki hecadan tutmuş on altı hecaya qədər olan nümunələrə rast gəlmək
mümkündür. Müasir atalar sözləri və xalq məsələləri şeirin tərkibində işlənərkən neçə
hecadan asılı olmasına baxmayaraq, həmin şeirin vəzninə tabe olur. Məsələn:
Gəlmişəm, oğul,
Göydə Allah, yerdə sən.
Balama sən kömək ol,
Ətəyindən tutmuşam,
Qadan alım, tək sənin,
Əl mənim, ətək sənin (11, 45) .
Bu misrada “əl mənim, ətək sənin” ifadəsindəki vəznlə şeirin vəzni eynidir. Frazeoloji
vahidin tərkibindəki bu poetik əlamət mətnə xüsusi ritm və gözəllik verir.
“Bəxtiyar Vahabzadə 1955-ci ildə “Şeirimiz haqqında bəzi düşüncələr” adlı məqaləsində
heca və sərbəst vəzndə yazılmış şeirlər və onların qayda-qanunlarından bəhs etməklə yanaşı,
fikrin, ifadənin poetik ifadə formalarına da diqqət yetirir. Fikrin, ifadənin istər sərbəst ,istərsə
də heca vəznində özünü tapmasını bir qanunauyğunluq hesab edir. Onun fikrincə, şeirin heca
və ya əruz vəznində yazılması əsas deyil, əsas odur ki, fikir, ideya hansı sözlər və ifadələrlə,
bədii təsvir vasitələri ilə oxucuya çatdırılır. Deməli, sözlərin, ifadələrin, bədii təsvir və ifadə
vasitələrinin nə dərəcədə, məqamında işlənməsi şeirin qazancı, uğuru kimi qiymətləndirilir”
(7, 8).
Frazeoloji vahidlərin tərkibində özünü göstərən poetik keyfiyyətlərdən biri də bədii sual
və bədii nidalardır. Belə vahidlərdə heyrət, təəccüb hissi üstündür. Bəzilərində sual,
bəzilərində nida, bəzilərində isə hər ikisi daha qabarıq özünü göstərir:
İnci üzə çıxarmı çalxalanmasa ümman,
Bu meydanda heyif ki, daim eniş axtaran,
“Azca aşım, ağrımaz başım”- deyənlər də var.
Kədərdəki nəşəni, zövqü anlamayanlar,
Həyatın nəşəsindən, fərəhindən nə anlar? (11,11)
Nə tez əllərini üzdün dünyadan,
Balanı tək qoyub hara getdin sən?
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Necə yox olurmuş bir anda insan,
Elə bil dünyada heç yox imişsən (11, 20).

Şair bədii sual və bədii nida şəklində sabitləşən frazeoloji vahidlərdən geniş şəkildə
istifadə etmişdir. Əslində bədii sual, yaxud bədii nida olmayan frazeoloji vahidlər belə mətndə
bədii sual və ya bədii nida məqamına gətirilir.
Frazeoloji vahidlər arasında digər bir poetik əlamətlərdən biri də inversiyadır, yəni xəbərlə
mübtədanın, xəbərlə tamamlığın inversiyasıdır. Bu da frazeologizmlərin bədii ifadə vasitəsi
kimi işlənməsini göstərən əsas əlamətlərdən biridir.
Sərçə uçdu budağından Budağını bəyənmədi.
Bağa çıxdı çanağından Çanağını bəyənmədi (9, 56).
Bəxtiyar Vahabzadə heç vaxt frazeoloji birləşmələri şeirə zahiri bər-bəzək yaratmaq üçün
daxil etmir. Lakin bu birləşmələrin yerli-yerində istifadəsi xalq danışıq dilinin şirinliyini
qoruyaraq, mətndə mənanın qüvvətlənməsinə, dərinləşməsinə gətirib çıxarır.
Məlumdur ki, frazeologizmlər canlı nitqin təbiiliyini zənginləşdirir və şeirlərə təravət
gətirir, fikri dolğun ifadə etmək imkanlarını genişləndirir.
Hökmü yaman verir, amansız zaman,
Ancaq məhəbbətlə ucalır hər kəs.
Öncə ürəklərdə baş qaldırmayan,
Heykəl torpaq üstdə dayana bilməz (9, 32).
Frazeoloji birləşmələr zəngin rəng çalarlığına malikdir, sadəliyi və konkretliyi ilə seçilən
birləşmələrdir. Oxucunu cəlb etmək, hiss və duyğularında dinamiklik qatmaq, mətni əmələ
gətirən və dil materiallarını aktivləşdirmək frazeologiyanın ən ümdə əlamətlərindən biridir.
Frazeoloji birləşmələr daşlaşmış, xalqın dilindən süzülüb gələn ifadələrdir. “Şeir dilinin
səmimiyyəti, təravət və hərarəti onun xəlqiliyindədir. Xəlqilik poeziyanın və onun dilinin ən
canlı, ən aktual məsələsi, sənətkarlıq problemidir” (4,47).
Yazıçı və ya şair yaradan, yaradıcı sənətkardır. Bəxtiyar Vahabzadə də daim yenilik
axtarışında olmağı sevir. O bir sənətkar kimi təkcə bir ifadə ilə kifayətlənməyib ona yeni rəng,
yeni ab-hava qatmaq istəyir. O, bəzən sözlərin formasını dəyişir, bəzən yeni bir söz tapır ,
ondan öz əsərlərində istifadə edir. Yeni yaratdığı ifadə və birləşmələrlə xalq dilini
zənginləşdirir. Frazeoloji novatorluq da elə budur. “Sənətkar yazıçılar bədii əsərlərdə nəinki
hadisələrin inkişafını maraqla qurur, yadda qalan obrazlar-xarakterlər yaradır, eyni zamanda
dərin mənalı, zamanın sınaqlarından çıxıb uzun illər yaşaya bilən tutarlı ifadələr, kəlamlar
yaradır. Belə ifadələr, kəlamlar, bədii əsəri daha da məhdudlaşdırır. Həm də bu kəlamlarda
“öz nəfəsi”, “öz səsi” duyulur (9).
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə türk dünyasının görkəmli sənətkarlarından Bəxtiyar
Vahabzadənin yaradıcılığı fonunda frazeoloji birləşmələrin bədii əsərdə işlənmə məqamları
aydınlaşdırılır. Sənətkarların dilin qüdrətindən istifadə məharətini öyrənmək baxımından bu
məsələ aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı əsasında frazeoloji vahidlərin
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işlənmə məqamları və şeirdəki məna çalarlarının aydınlaşdırılması məqalənin elmi yeniliyini
təşkil edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan alınan qənaətlərdən müasir
Azərbaycan dili, linqvistik təhlil, ədəbi dil tarixi və başqa fənlərin tədrisi zamanı istifadə
etmək olar.
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Употребление фразеологизмов в творчестве
Бахтияра Вагабзаде
Резюме
В статье говорится о красоте смысла принесенную стихам использованием
фразеологических оборотов в поэзию на основе творчества Бахтияра Вагабзаде.
Проанализированные образцы показывают что Бахтияра Вагабзаде является великим
мастером умело использовавшимся богатство Азербайджанского языка и имеющим
большие услуги в его обогащении.
S. Mammadova

Using phraseologisms in Bakhtiyar Vahabzade’s works
Summary
Based on Bahtiyar Vahabzade's works the article speaks of beauty of meaning which was
brought to poems by using phraseologisms in poetry. Analyzed samples show that Bahtiyar
Vahabzade is a great master who used skillfully richness of the Azerbaijani language and who
done a great service for its enrichment.
Redaksiyaya daxil olub: 17.04.2018
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Türk dillərində əzizləmə və kiçiltmə bildirən şəkilçilər və
onların sözyaratmadakı funksiyaları
(Tarixi-müqayisəli araşdırma)

Qətibə Mahmudova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
E-mail: dr.gatibe @gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. E.N. Əliyeva,
filol.ü.f.d., dos. R.M. Abdullayev
Açar sözlər: affiks, türk dilləri, dil, əzizləmə, azalma
Ключевые слова: аффикс, тюркский, язык, баловство, уменьшение
Key words: affix, Turkic, language, pampering, diminution
Morfoloji yolla söz yaradıcılığında əzizləmə və kiçiltmə bildirən sözdüzəldici şəkilçilər
aktiv şəkildə iştirak etməklə bərabər, həm də maraqlı şəkilçi morfem sayılırlar. Ümumiyyətlə,
istər dünya dilçiliyində, istərsə də türkologiyada bir qrup şəkilçilər var ki, onlar sözdüzəldici
və sözdəyişdirici şəkilçilər arasında ortaq mövqedə dayanırlar. Əzizləmə və kiçiltmə bildirən
şəkilçilərin, təsriflənməyən feillərin şəkilçilərinin, feilin qrammatik növlərinin şəkilçilərinin
hansı qrup şəkilçiyə aid olması uzun illərdən bu günə qədər mübahisələrə səbəb olmuşdur və
bu mübahisələr indi də davam edir. Bir çox dilçilər 3-cü bir qrup ayırırlar və bu qrupa
formadüzəldən şəkilçilər adını verirlər.
Bu baxımdan kiçiltmə və əzizləmə bildirən şəkilçilərin sözdüzəltmədə və yaxud
formadüzəltmədə daha aktiv olmasını araşdırmaq böyük maraq kəsb edir. Kiçiltmə və
əzizləmə bildirən şəkilçi morfemlərin sayı dünya dillərində müxtəlif sayda olurlar. “...rus
dilində 20-dən çox, ingilis dilində 6, Azərbaycan dilində 3 şəkilçi kiçiltmə mənalı sözlər
yaratmağa xidmət edir” (1, 255).
Əzizləmə və kiçiltmə bildirən morfoloji göstəricilər addan ad düzəldən sözdüzəldici
şəkilçilər qrupuna aiddir. Bu tip şəkilçilərin türk dillərində işlənmə tarixi çox əsrlər bundan
əvvəllərə dayanır.
-ça,-çə- əsasən əzizləmə və kiçiltmə bildirən isimlər düzəldir. Mahmud Kaşğarinin
“Divani-lüğət-it türk” əsərində əzizləmə və kiçiltmə bildirən şəkilçilər aşağıdakı nümunələrdə
rast gəlinir. Məsələn, karınça, kaça (qab), kakaça (qab-qacaq). Həmin şəkilçi ilə -neə, barça
(bütün, hamısı) sözləri düzəlir. (2,157).
Orta əsrlər abidəsi olmuş Qazi Bürhanəddin “Divan”ında da bu tip morfoloji göstəricilər
geniş şəkildə işlənir. Məsələn,
Bağçana çu can girdi əlbəttə anun meyli,
Şəftalu ələ girməz, rümmana olısardur. (3,105).
Müasir Azərbaycan dilində işlənən -cıq,-cik,-cuq,-cüq-isimlərə artırılaraq onlardan
əzizləmə və kiçiltmə mənalı isimlər əmələ gətirən şəkilçidir. Məsələn: ana-anacığım, nənənənəciyim, sünbül-sünbülcüyüm (4, 87). S. Cəfərov bu şəkilçinin qohumluq bildirən isimlərdə
əzizləmə mənası; əşya və yer adlarında kiçiltmə mənası verən isimlər düzəltdiyini yazmışdır
(4, 176).
Müasir Azərbaycan dilində bu şəkilçiyə -az,-əz ünsürü əlavə edərək yazıqlıq mənası ifadə
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edən –cığaz,-ciyəz,-cuğaz,-cüyəz variantları da işlənir. Məsələn, adamcığaz, tifilciyəz və s.
B.A. Serebrennikov, N.Z. Hacıyeva bu şəkilçinin türk dillərinin əksəriyyətində işləndiyini
qeyd etmişdir. Məsələn: tuvin: xem “çay”-xemçik “caycık”, türkmən: körpü “körpüjük”,
xakas: kime “gəmi” -kimecek “gəmiçik”, q.balkar: kız-kizcık və s. (5,132).
Türk dilçisi M.Öner yazır ki, bu şəkilçi qədim türk dönəmində olmayıb. Alim bu
şəkilçinin qədim türk dilində -ç və -k şəklində işləndiyini sübuta yetirmişdir. Məsələn:
ögüçüm, ögük “anacığım, anacık”. Məsələn, qədim qıpcaqcada –çuk/çük (arslançuk, atçuk,
bebeçük, itçük); çağ: -çuk/çuk (tagarçuk, yarımçuk). (6, 44).
Tatar, qırğız, qazax dillərində bu şəkilçinin işlənmə tezliyi o qədər də böyük sürətə malik
deyil. Bu şəkilçi tatar dilində -çık/-çek; qazax dilində -şık/-şık; qırğız dilndə -çık/-çik, -çuk/çük şəklində özünü göstərir. Nümunələrə nəzər salaq: Tatar: koşçık “quşcuğaz”, kapçık
“torba”, tayakçık “zopacık”, kitapçık “kitabçıq”, töpçek “ən kiçik qardaş”, kızçık “qızcığaz”
və s.; qazax: oyunşık “oyuncaq”, tüyirşik “kürəcik”, kölşik “gölcük”, və s.; qırğız: kölçük
“gölcük”, çalçık “bataqlıq”, botoçuk “dəvə balası”, termeçik “balaca-malaca bir şey”,
kagınçık “qırıntı”, irimçik “pendir”, tıgınçık “tıxac” və s. (6, 45).
Kiçiltmə və əzizləmə mənaları ifadə edən isimlər yaradan bu leksik şəkilçilər nümunələrin
bəzilərində öz funksiyasını itirmişdir. Məsələn, Tatar: kapçık “torba”, karçık “qocacıq”,
töpçek “ən kiçik qardaş”; qırğız: tıgınçık “tıxac” və s.
-ça,-çə- İsimlərdən kiçiklik mənası verən substantiv isimlər əmələ gətirən leksik şəkilçidir.
Məsələn: meydan-meydança, lüğət-lüğətcə və s. (4, 97). Azərbaycan dilindəki bu şəkilçi
özündən sonra “lıq” və bəzən də “çi” şəkilçisini qəbul edir. S. Cəfərov bu şəkilçinin
dilimizdə əmələ gətirdiyi anlayışın oyrot və şor dillərində -çak,-çok,-çek,-çök,-oş,-öş,-eş,-aş,ok,-ak- şəkilçiləri ilə əvəz edildiyini deyir (4, 77).
Əksər türk dillərində bu şəkilçiyə rast gəlinir. Məsələn, Türkmən: öküz “öküzçe”, özbək:
köprik “körpü” sözündən köprikçə (körpücük), q-qalpaq: jol “yol” sözündən jolşa “kiçik yol”,
uyğur: alma sözündən “almiçə” (almacıq) yaranmışdır .
M. Öner bu şəkilçinin kiciltmə mənalı isimlər yaratığını qeyd etmir. Bu şəkilçi haqqında
danışarkən o, -ça, -çə şəkilçisinin -lık/-lik şəkilçisi ilə eyni funksiya daşıdığını qeyd edir.
Fikrimizcə, alimin bu fikirləri yanlışdır. Tədqiqatımız nəticəsində belə nəticəyə gəldik ki, bu
şəkilçi tatar, qırğız, qazax dillərində iki semantik mənalı isimlər yaradır.
-ça,-cə morfoloji göstəricisi əslində iki funksiya yerinə yetirir. 1) Həm –lık/-lik şəkilçisi ilə
eyni funksiyanı daşıyır; 2) həm də kiçiltmə mənası verir.
Türk dillərində sözü gedən şəkilçinin iştirak etdiyi nümunələrə nəzər salaq. Məsələn, tatar:
sabakça “sap”, sidekçe “sidik”, kabakça “qabaq”, yeşelçe “səbzə”, tökçe “saç, tüy” (bax),
kölçe “pide, açma”, süzlekçe “söz siyahisi, orıkça “toxumcuq”, barmakça “əlcək”, qazax:
akşa “pul”, köpşe “çoxluq”, balıkşa “balıqçıq”, kitapşa “proşur”, yekeşe “təklik”, sarışa
“sarıca”, sandıkşa “sandıqca” və s.
Türkiyə türkçəsində -ça/-çe şəkilçisinin yanında bunun daha çox qədim variantı olan –
çak/-çek şəkilçisi də var. M. Önər qeyd edir ki, qədim türk dilində əvvəlcə -çak şəkilçisi
olmuş sonra ondan –ça şəkilçisi yaranmışdır. Qədim cığatay dilində: bekçek “kiçik bəy”,
çukurçak “kiçik çuxur”, alınçak “atın alın bəzəyi”, yançak “atın yanlarına bağlanan zireh”;
qədim qıpcaqça: kaburçak “sandıq qutu”, sapçak “bakır kulplu kova”, kökçek “gözəl”, issiçek
“isti” və s.
M. Öner daha irəli gedərək hətta –çak şəkilçisi ilə -lık şəkilçisinin əqraba olduğunu qeyd
etmişdir. Lakin öz fikrinin dəqiqliyinə haradasa özü də inanmır. Və bu müddəanı bir fərziyə
kimi irəli sürür. Alim bu formulanı göstərir: -çak-<şak-<lık;//-çak,<-çək,<-çık,-<çik,-<çuk,<-
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çük- //–caq2-(6,54).
“Müasir dilimizdə “köynəkcək, tumançaq” sözlərində bu şəkilçi öz mövqeyini saxlamışdır.
Bu şəkilçi eyni anlamda DLT-də də və qədim türk dilləri lüğətində də qeydə alınmışdır” (2,
171). R. Əsgər “Divan”da bu şəkilçi vasitəsilə aşağıdakı sözlərin yarandığını qeyd etmişdir.
Məs: oruncak (əmanət), bağırçak (eşşək çulu), kabırçak (tabut), karınçak (qarışqa), Oğuzca
“karınca” da deyilir. Tərinçək (qolsuz qadın geyimi), künçək (günəşdən qoruyan yaxa,
yaxalıq), pürçək (insanın kəkili, atın yalı), sığırçık (sığırçın quşu), oğulçuk (ana bətni),
bakaçuk (qurbağa, çömçəquyruq), yanuk (pul və ya tütün kisəsi), kayaçuk (ətirli bir bitki,
türfə yarpağı, zəfəran) (2,154).
Bu əzizləmə və kiçiltmə mənası ehtiva edən şəkilçinin –cux, –cük variantı Qazı
Bürhanəddin “Divan”ında işlənir. Ancaq çox az rast gəlinir. Məs:
Qaçan ki, yar ilə bir gecəcük sabaha irə(3, 105).
Burada da “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında olduğu kimi sonu –q və -k ilə bitən sözlərə
-cuq/-cük şəkilçiləri artırılarkən söz sonundakı –q/-k samiti düşür. “Kitabi -Dədə Qorqud”da
qulacuq (qulaqcık), tapıcaq (topuqcuq), bıyıçaq (bıyıqcaq). Bu hal Türkiyə türkcəsində bu
gün də özünü göstərməkdədir.
Müasir oğuz qrupu türk dillərində işlənən əzizləmə və kiçiltmə bildirən –cak,-cek,-çak,çek şəkilçisi tarixən olduqca aktiv olub, getdikcə işləkliyi zəifləyir. Z. Korkmazın fikrincə,
şəkilçə -ca və -ok üstünlük şəkilçisinin birləşməsindən yaranıb (7,39). -cak2 və -cık4 şəkilçisi
uzun müddət paralel işlənmiş, son zamanlar isə üstünlük –cık4 şəkilçisinin tərəfinə keçmişdir.
Əslində isə –cık; –cak şəkilçisindən törəmişdir. Getdikcə-cak şəkilçisinin işləklik dairəsi
daralır.
M. Ergin yazır: əski türkcədə şəkilçi –çak//-çek şəklində olub. –“c” lı variantlar Əski
Anadolu türkcəsində sonralar əmələ gəlib (8,97). Kçiltmə və əzizləmə bildirən şəkilçilərin
yaranma dinamikasını belə göstərə bilərik: -cak→-cık→cığaz.
Müasir Azərbaycan dilində bu şəkilçi həm isimlərdən, həm də feildən feildən isim
düzəldir. Məsələn. oyuncak, əlcək, oduncaq və s.
Qaqauz dilində şəkilçinin işlənməsi söz sonu ilə əlaqədardır. Belə ki, əgər sözün kökü –ık,
-ik,-uk, ük hecası ilə bitərsə şəkilçinin –jak,-jek variantı.-ak,-ek hecası ilə birtərsə-jık,-jik
variantı il işlənir. Məsələn, erik-erijak, puluq-pulujak, kuyrak-kuyrujak, büük-büüjek və s.
-cığaz,-ciyəz,-cuğaz,-cüyəz- “bu şəkilçi forma etibarilə müəyyən dərəcədə “cıq”
şəkilçisinə oxşayır. Ola bilsin ki, “çıq” şəkilçisinə -az- feilinin əlavəsilə əmələ gəlmişdir. Bu
birləşmə zamanı dilimizin sövti (fonetik: M.Q.) qanununa əsasən “q” səsi “ğ” səsinə və “k”
səsi “y” səsinə keçmiş, “cığaz”, “ciyəz”şəkli əmələ gəlmişdir. “Az” sözü “cıq” şəkilçisinin
incə şəkli olan “cik” və “cük”-ə artırılarkən “a” səsi də “ə” səsinə keçmişdir” (4, 77).
“Cığaz” şəkilçisinə türk dillərində az təsadüf edilir. Başqa türk dillərində bu şəkilçi
dilimizdəki “cıq” şəkilçisi əvəzinə işlənir. Oyrot dilində bu şəkilçi “çaqaş”, “çəke.”
şəkillərilə ifadə olunur. Yalnız samitlə bitən adlara artırılır. Məsələn: oyrot dili. uul (oğul) uulçaqaş (oğulcuq); qıs (qız) –qısçaqaş (qızcıq) və s.
-Cuğaz şəkilçisi qədim Anadolu türkçəsində də işlənib. –Türkiyə dilçisi G.Gülsevin əski
türkçədə işlənən cuğaz və cuk şəkilçilərinin eyni anlam verən şəkilçilər olduğunu söyləyir
(9,116). Əski türkcəyə aid mətnlərdə G. Gülsevin sözü gedən şəkilçilərlə düzəlmiş bu
nümunələri göstərir. Məsələn, ebcügez, kılcuğaz, gözcügez, kızcuğaz, kurtcuğaz delücek,
kuyucuk, uvacuk və s. (10,58).
Ad düzəldən morfoloji göstəricilərin bir qismi kiçiltmə, sevgi, əzizləmə mənaları ifadə
edir və bu yeni yaranan sözlərdə də özünü göstərir. “Əslində yalnız sifət və isimlərdəki
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kiçiltmə və sevgi mənasını gücləndirmək xüsusiyyəti ifadə edən bu tipli şəkilçilər dilin
inkişafının sonrakı mərhələlərində sözdəyişdiricilik funksiyasını sözdüzəldiciliklə əvəzləyir.
İlkin vəzifəsi ifadə gücünü artırmaq olan bu şəkilçilər daha sonralar sifət və ya isimdən isim
düzəldən şəkilçiyə çevrilir” (10,58).
A.N. Kononov sifətlərə qoşularaq isim əmələ gətirən kiçiltmə mənalı şəkilçiləri 2 şəkildə
qruplaşdırmışdır: 1. İki mənada işlənənlər: a) sifətin kiçiltmə mənasını ifadə edənlər; b) yeni
söz yaradanlar; 2. yalnız yeni bir məna yaradanlar (11, 82).
-çıq müasir özbək dilində nümunələri çox deyildir. Özbək dilində ahəng qanununa tabe
deyil. Məsələn, qızgançıq “qısqanc”, sirgänçıq “dayak, destek”.
Çäk,-çåq- Sifət və isimlər düzəldir. Müasir özbək dilində əsasən qalın sait ahənginə uyğun
gəlir. Məsələn. belänçak “salınçak”, taqınçåq “takı” emçäk “əmcək”, tårtinçåq “çəkingən” və
s. (12,25).
N. Dmitriyev bu şəkilçi haqqında yazır: “... türk dilindəki –ça,-çe şəkilçisinin ilkin
variantı –ça olub(13,38).
Cık,-cik,-cuk,-cük qədim türk dillərində -cuq,-çük,-çaq,-çek variantlarında işlənir. Z.
Korkmaz şəkilçinin “ca” və “ok” qüvvətləndirmə şəkilçisinin birləşməsindən əmələ gəldiyini
irəli sürür (7,39). Dodaqlanan saitlə işlənən variantlar –çaq şəkilçisindən törənmiş və sonrakı
dövrlər daha da işləklik qazanmışdır. Müasir türk dillərində isə ilkin variantın işlənmə sahəsi
daralmışdır.
Bu şəkilçidə də -çı4 şəkilçisində olduğu kimi ç>c variyasiyası mövcud olmuşdur. M. Ergin
də əski türkçədə bu şəkilçinin –çak,-çek şəklində olduğunu , “c”li variantların Əski Anadolu
türkcəsində sonradan meydana gəldiyini qeyd edir ( 8,165).
İbrahim Taş “Kutatqu Bilik” əsərində -çak şəkilçisinin işləndiyini söyləyir. Kutatqu Bilik
əsərində də bu şəkilçi kiçiltmə anlamlı isimlər yaradır. Məsələn, alçak, bıçak, kıvçak “şanssız,
yabanı”, urunçak “əmanət” və s. (14,28).
-çuk Bu şəkilçi “Kutadqu Bilgi”də yalnız bir sözdə işlənir. Məsələn, sığırçuk “sığırçın
quşu”. Bu söz çığatay dilində “sığır quş”, “Divani lüğət it türk”də öcük “ocak”<ötçük<ot ateş,
DLT kayaçuk “kiçik dağ bitkisi”, oğulçuk “uşaqlıq, ana bətni”, <oğul “oğul”, çığataycada.
Tağarçuk “kiçik torba, çanta”<tağar “torba”, yarımçuk “yarımçıq, tamamlanmayan”<yarım və
s.(14,34).
R. Rüstəmov şəkilçinin türk dilində 3 məna çalarını qeyd etmib: 1. Türkiyə türkcəsində
kiçiltmə mənalı isimlər yaradır. Məsələn, Pınarcık, kalecik, bahçecik; 2. əzizləmə və acıma
mənalı isimlər yaradır. Yavrucuk, mehmetcik; 3.konkret və xəstəlik mənası bildirən isimlər
yaradır. Məsələn. bademcik, kızılcık, pamukçuk və s. (15,23).
Müasir qaqauz dilində -cık,cak,-caaz- qaqauz türkcəsində çox işlək bir şəkilçidir. Kiçiltmə
və əzizləmə mənası bildirir. Nevzat Özkan əsl şəkilçinin –cık olduğunu söyləyir. –cak
şəkilçisi isə -ca və ok ədatının birləşməsindən yaranmışdır. –caaz şəkilçisi isə -cak şəkilçisinə
qüvvətləndirmə şəkilçisi –iz artırılmaqla –caaz şəklində yaranmışdır. Kiçiltmə şəkilçisi –k
samitiylə bitən bir sözə əlavə olunduğunda samitin düşdüyü görünür. Məsələn, yapracık,
küçücük və s. Məsələn, almacık, gelincik nümunələrində bir sümük və bitki adı yaradır. Bu iki
nümunədə və bunun kimi sözlərdə kiçiltmə şəkilçisinin əsl funksiyasından kənarda yeni
vəzifələr daşıdığını görürük.
“Hepsiciy, odacıyma” kimi nümunələrdə -k- samiti yumşalmışdır. Kiçiltmə şəkilçisinin
sonuna bir başqa şəkilçinin saiti gəldiyində əsasən –k- samiti əvvəlcə yumşalmaqda , sonra da
əriməkdədir.
Məsələn,
topracu<toprak+cık+ı;
ördecil<ördek+cik+i,
küçücüüm<küçük+cük+üm.
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Şəkilçinin və söz kökünün heç bir dəyişikliyə uğramadığı nümunələr də vardır. Məsələn,
hayvancık, oracık, parçaacık, bir şeycik, derecik,incecik, mavicik, gölcük, heç bir dəyişikliyə
uğramadığı nümunələri də vardır. Məsələn, hayvancık, oracık, parçacık, bir şeycik, derecik,
incecik, mavicik, gölcük, kürtüncük, tarafcık, yavrucuk və s.
Tezicik<tez+i+cik, yavaşıcık <yavaş +ı+cık; yavaş+a+cık, gencecik<genç+e+cik
nümunələrində göründüyü kimi, sözlə şəkilçi arasında i, ı, a, e saitləri yaranmaqdadır. Bu
saitlərin qüvvətləndirmə və mənanı qüvvətləndirmə funksiyasını üzərinə bu götürdüyünü
görürük.
Geçti tä bu+n+cak yılş nümunəsində “buncak” sözü birgəlik funksiyası daşımaqdadır. –
cak şəkilçisi vəzifəsi və işlənməsi baxımından –cık şəkilçisi kimidir Məsələn.
aşı+cak<aşık+cak,
terliceklerim
<terlik+cek+ler+im;
laşıcaklan<kaşık+cak+ile-n,
çocukak<çocuk+cak, balıcak<balık+cak.
Qaqauz dilində -cak şəkilçisinin qarşısına saitlə başlayan bir başqa şəkilçi gəldiyində iki
sait arasında qalan –k- samiti əriməkdədir. Məsələn. buracaa < bura+cık+a, yaamurlucaanı <
yağmur+luk+cak+ı+n+ı, çocucaa < çocuk+cak+ı nümunəsində bir-n- törəməsi görülməkdədir.
Bu nümunədə şəkilçi, birgəlik funksiyasını hissetdirməkdir.
-cağız ,-ğ- əriməsi ilə və sait bənzərliyi ilə -caaz şəklini almaqda, həttta bəzən heca
düşməsi +caz halına gəlir .Məsələn. doncaaaz, paycaazım sucaaz, yolcaazlarını, erceezlär,
kızçaaz, fesçääz, yolcaz; gölcäz; və s.(16,67).
Müasir Azərbaycan dilində sözü gedən şəkilçinin aşağıdakı məna çalarları vardır. 1.
Qohumluq bildirən isimlərdə əzizləmə mənası yaradır. Oğulcuğum, babcaığım və s. 2. əşya və
heyvan adlarına qoşularaq əzizləmə, kiçiltmə mənası əmələ gətirir. Evciyim, evcik, gəlincik
və s. 3. bəzi əşya və yer adlarında kiçiltmə mənası əmələ gətirir. Məsələn, evcik, təpəcik və s.;
4 əşya və heyvan adlarına qoşularaq yazıqlıq mənası əmələ gətirir. Bülübülciyəz, qızcığaz və
s.; 5. müxtəlif isimlərə qoşularaq əşya adı bildirən isimlər yaradır. Almacıq. Badamcıq və s.
Qaqauz dilində də bu şəkilçi aktiv halda işlənmə tezliyinə malikdir. Məsələ. Altıncık (gül
adı), arpacık, kapcık (qabıq), kılçık, maymuncuk, dönemecik (döngə), tepecik və s.
Məqalənin aktuallığı. Mövzu müasir dövr üçün çox aktualdır. Bu günkü həyatımızda
alınma sözlərə qarşılıq kimi yeni sözlərin tapılmasına böyük ehtiyac var. Yeni sözlərin
yaranmasında da ən məhsuldar yol morfoloji yolla söz yaradıcılığı olduğu üçün sözdüzəldici
şəkilçilər tədqiqata cəlb olunmalıdır
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, ilk dəfə əzizləmə və
kiçiltmə bildirən sözdüzəldici şəkilçilər türk dillərinin faktları ilə kompleks halda tədqiqata
cəlb olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə
qalədən türk dillə
dillərinin müqayisə
qayisəli
morfologiyası
morfologiyasının yazı
yazılması
lmasında istifadə
istifadə oluna bilə
bilər.
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К. Махмудова

Аффиксы, выражающие баловство и уменьшение в тюркских
языках и их функции в словообразовании
(Историческо-сравнительное исследование)

Резюме
В статье рассматриваются морфологические показатели баловства и уменьшения в
тюркских языках, служащие образованию существительного от существительного.
Можно сказать что, такого типа морфологические показатели имеют активную частоту
использования во всех тюркских языках. Статья была написана историческосравнительным методом. В исследовании было исследовано историческое развитие
морфологических показателей, выражающих баловство и уменьшение. В написании
статьи использовались различные научные источники.
G. Makhmudova

Affixes expressing pampering and diminution in Turkic languages
and their functions in word-formation
(Historical-comparative study)

Summary
The article deals with morphological indicators of pampering and diminution in the Turkic
languages, which serving to form noun from noun. This type of morphological indicators is
possible to say that have active frequency of use in all Turkic languages. The article have
been prepared by historical-comparative method. In the study, the historical development of
the morphological indicators expressing pampering and diminution have been investigated.
Various scientific sources have been used in the writing of the article.
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2018
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Ağamusa Axundovun yaradıcılığında etimologiya məsələləri
Mahirə Hüseynova
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. C.Ə. Cəfərov,
filol.ü.e.d., prof. M.A. İsmayılova
Açar sözlər: lüğət, etimologiya, söz, mənşə
Ключевые слова: лексика, этимология, слово, происхождение
Key words: lexicon, etymology, word, origin
Görkəmli Azərbaycan dilçisi, akademik Ağamusa Axundovu uzun illər Azərbaycan dili
tarixi leksikologiyasının və etimologiyasının lazımınca tədqiq olunmaması dərindən
düşündürmüş və elə buna görə də “Azərbaycan dilinin tarixi – etimoloji lüğəti”ni hazırlamağı
qarşısına məqsəd qoymuş və alim bunun öhdəsindən layiqincə gələ bilmişdir. Tarixi –
etimoloji lüğət hazırlanarkən bu böyük alimin özünün qeyd etdiyi kimi, dilimizin tarixi
leksikologiyasının və etimologiyasının lazımınca tədqiq olunmamasından irəli gələn bir sıra
çətinliklər olmuşdur ki, onlar heç şübhəsiz, işin nəticəsinə bu və ya digər dərəcədə təsir
etməmiş deyil (1, 424). Qeyd etmək lazımdır ki, əsas etibarilə elmi işçilər, doktorantlar,
aspirantlar, ixtisası filoloq olan tələbələr, habelə, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu
vəsait Azərbaycan dilinin tarixi, türk dillərinin müqayisəli qrammatikası və leksikologiyası
üçün olduqca böyük dəyərə malik olan bir mənbədir. Alimin bu lüğətinin sözlüyü olduqca
maraqlıdır. Belə ki, müəllif sözlük seçərkən baş sözlərin etimoloji mənsubiyyətinə deyil,
həmin sözlərin nə dərəcədə geniş dairədə işlənməsinə daha çox diqqət yetirmiş, əsərin həcmi
süni sürətdə böyüməsin deyə müasir dilimiz üçün əsasən kök olan sözlər baş sözlər kimi
seçilmiş, bütün düzəltmə mürəkkəb sözlər öz əsas tərkib hissəsinə müvafiq yuvacıqlarda
sadalanmışdır. Lüğətin sözlüyünə daxil edilmiş baş sözlərin hamısı dilimizin lüğət tərkibinin
aktiv fonduna daxil olan sözlərdir.
Lüğətdə ardıcıllıq prinsipinə ciddi şəkildə riayət edən müəllif hər bir sözün başqa türk
dillərində paralellərini izləmiş və eyni zamanda türk dillərinə aid yazılı abidələrdə onlara
müvafiq sözlərlə müqayisələr aparmış, bütün bunların nəticəsində sözlərin ən qədim şəkli və
mənasını müəyyənləşdirməyə müvəffəq olmuşdur. Prof. A. Axundov bu üsulu həm bütün
ümumtürk, həm də Azərbaycan köklü baş sözlərin, demək olar ki, hamısına tətbiq edir.
Müəllif eyni zamanda lüğətdə əks olunan sözlərin hansı dildən alındığını da nəzərdən
qaçırmır. Məsələn, alimin “Abad” sözünə həsr etdiyi lüğət məqaləsini nəzərdən keçirsək,
dediklərimizi əyani şəkildə sübut etmiş olarıq:““Abad” (abad), sifətdir. Mənşəcə fars sözüdür.
Fars dilində müntəzəm və çoxlu tikintisi, yaşayış üçün hər cür şəraiti olan mənalarında işlənir.
Qədim türk dili abidələrindən QBV-də “abad” (2, 358), XII-XIII əsr təfsirində “abadanlıq”
(3, 35) şəklində işlənmişdir. Budaqov da əsas iki mənası (abad, yaxşı), habelə “abadanlıq” və
“abadan” formaları göstərilir. (4, 2) Azərbaycan ədəbi dilində ona ilk dəfə XV əsrdə
mürəkkəb fellərin əsas tərkib hissəsi kimi təsadüf etmişik: Gər xərab idim, vəli vəslindən
abad olmuşam... Bəs ol viranı abad eləməkdir... Bu yıxılmış könlümü abad qılsan vəqtidir.
(Xətai) XVI əsrdən sifət və zərf kimi də işlənməsinə rast gəlirik: Fəzayi-eşqdə abad gördüyün
könlüm. (Füzuli); Bu gün könlüm evi yenə abaddır. (Səməd Vurğun) Tarixən heç bir formal
dəyişikliyə məruz qalmamışdır. Bəzi hallarda öz müstəqil mənasını itirərək, şəkilçi kimi
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işlənmişdir: Dəccəlabad, Sabirabad... Aşağıdakı düzəltmə sözlərin əsasını təşkil edir: 1)
Abadan, abadlanmaq, abadlaşma, abadlaşmaq, abadlıq; 2) Abadanlanmaq, abadanlaşma,
abadanlaşmaq,
abadanlıq,
abadlaşdırma,
abadlaşdırmaq;
3)
Abadlaşdırılma,
abadlaşdırılmaq” (1, 433-434). Göründüyü kimi, müəllif qısa bir lüğət məqaləsində bir sözün
hansı dildən alındığını, hansı mənalarda işləndiyini elmi və bədii mənbələrdə hansı
formalarda olduğunu, tarixən heç bir formal dəyişikliyə məruz qalmamasını, bəzi hallarda öz
müstəqil mənasını itirərək şəkilçiləşməsini və düzəltmə sözlərin əsasını təşkil etməsini dolğun
şəkildə nəzərdən keçirmişdir.
Lüğətdə diqqəti çəkən cəhətlərdən biri də əcnəbi sözlərin Azərbaycan dilində hansı şəkli
və məna dəyişikliklərinə məruz qalması məsələsidir. Müəllif hər bir lüğət məqaləsində əcnəbi
sözlərin mənsub olduğu dillərdə hansı şəkildə işlənməsinə də diqqət yetirir. Onların bir
neçəsinə nəzər salmaqla Ağamusa müəllimin necə böyük zəhmətə qatlaşdığını sübut etmiş
olarıq. Məsələn, müəllif “Admiral” sözü haqqında yazır: “Ərəb dilində “amir – al – bahri”
şəklində işlənir. Lüğəvi mənası “dəniz hökmranı” deməkdir. Azərbaycan dilinə rus dili
vasitəsilə keçmişdir. Rus dilinə XVI əsrdə isveç dilindən “ameral” şəklində keçmişdir.
“Admiral” sözü müasir formada rus dilində holland dilinin təsiri ilə işlənməyə başlamışdır.
Admiral sözünün mənası dilimizdə XX əsrin birinci rübünə qədər “dəryabəgi” sözü ilə ifadə
olunmuşdur. Bakı dialektində xalq etimologiyasına malikdir: həmin söz atmaralşəklində
işlənib “dilli”, “dilavər”, “danışıqda mahir”, “usta” mənalarını ifadə edir (5, 44).
Və yaxud, müəllifin “avtomobil” sözü ilə bağlı etimoloji oçerkinə nəzər salaq: “Bu söz
mənşəcə yunan sözü aytos (özü) və latınca mobillis (mühərrik) sözlərinin birləşməsindən
əmələ gəlmiş, XIX və XX əsrlərin hüdudunda rus dilinə fransız dilindən keçmişdir (6, 34).
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dilinə rus dili vasitəsilə daxil olmuşdur. S. Qənizadənin
lüğətində yoxdur. Azərbaycan ədəbi dilində ilk dəfə Sabirin 1910-cu ildə yazdığı
taziyanəsində təsadüf temişik: Biz hələ avtomobil minməyiriz. 1919-cu ildə C.Cabbarlı
“Aydın” pyesində işlətmişdir: Səhərdən avtomobil ilə o qədər gəzmişik ki, şəhərdə yer
qalmayıb.
Avtomobilizi, avtomobilçi sözlərinin əsasını təşkil edir” (1, 467).
Prof. A. Axundovun “Azərbaycan dilinin tarixi – etimoloji lüğəti” demək olar ki, indiyə
kimi çap olunan əksər lüğətlərimizdən əsaslı şəkildə fərqlənir, orijinallığı və dil faktlarının
izahının genişliyi, hərtərəfliliyi ilə seçilir. Lüğətin orijinallığını təsdiq edən faktlardan biri də
budur ki, müəllif əcnəbi sözlərin dilimizə təxminən nə zaman keçdiyinə də diqqət yetirir. O
qədim türk dilli abidələrə istinad edərək göstərir ki, abad sözü XII əsrdən, abı sözü XVIII
əsrdən, abidə sözü XX əsrin birinci rübündən, abunə sözü XX əsrin əvvəllərindən, admiral
sözü XX əsrin birinci rübündən, ağa sözü Dədə Qorqud dövründən, akademiya sözü sovet
hakimiyyətinin ilk illərindən, avtomobil sözü XX əsrin əvvəllərindən işlənməyə başlamışdır.
Lüğətdə etimologiyası verilən sözlərin izahında, yeri gəldikdə, Azərbaycan dili ilə bərabər,
digər türk dillərinin materiallarına da istinad edilir və onlarla paralellər aparılır. Məsələn,
müəllif, mənşəcə fars dilindən alınmalardan olan və “ab” və “ru” sözlərindən düzələn, “üz
suyu” mənasında işlənən “abır” sözünün qırğız, şor, monqol dillərində “ad” sözünün
başqırd, qazax, qaqauz, qırğız, noqay, özbək, türkmən, xakas dillərində, “ada” sözünün
başqırd, qazax, qırğız, noqay, türk, türkmən, uyğur, çuvaş dillərində, “ağ” sifətinin
karakalbak, başqırd, qazax, qırğız, noqay, oyrot, özbək, türk, türkmən, xakas dillərində,
“ağa” sözünün türk, qabarabalkar, qazax, qırğız, noqay, oyrot, özbək, türkmən, tuva, uyğur,
çuvaş, xakas dillərində, “ağac” sözünün başqırd, qazax, qırğız, noqay, oyrot, özbək, türkmən,
tuva, uyğur, xakas dillərində və s. onlarla belə sözlərin intensivliyini qeyd edir və onların
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işlənmə şəkillərinə də nəzər salır.
Dilimizin ruhuna, incəliklərinə və təbiətinə dərindən bələd olan alim kimi prof. A.
Axundov lüğətdə etimologiyası verilən sözlərin şərhində yeri gəldikcə dialekt
materiallarından da istifadə etmişdir. Məsələn, müəllif “abı” sözünü izah edərkən Bakı
dialektinə, “adax” sözünü şərh edərkən Ağdam və Füzuli şivələrinə, “addamaq” sözünü
təhlil edərkən Naxçıvan, Qazax, Tovuz, Amasya, Goranboy dialekt və şivələrinə, “ağa”
sözünü izah edərkən Naxçıvan və Füzuli şivələrinə, “ağız” sözünü izah edərkən Zaqatala,
Quba, Şahbuz, Şirvan, Qax, Şəki, Ağdam, Zərdab dialekt və şivələrinə istinad etməli
olmuşdur.
Lüğət müəllifinin diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdən biri də tədqiq edilən sözlərin
daha çox hansı dillərə mənsubluğu və dilimizə hansı dillərdən keçməsi olmuşdur. Lüğətçinin
etimoloji təhlillərindən aydın olur ki, “abad”, “abı”, “ayna”, “abır”, “azad”, “avara”, fars;
“abidə”, “adam”, “adət”, “admiral”, “aləm”, “ali”, “alim”, ərəb; “azuqə”, “azmaq”,
“az”, “ayrı”, “ayran”, “ayıq”, “ayırmaq”, “ayı”, “ayğır”, “ayaq”, “ay”, “alma”, “alın”,
“aldatmaq”, “alqış”, “alaçıq”, “alaq”, “ala”, “al”, “ağrı”, “ağlamaq”, “ağır”, “ağac”,
“ağa”, “ağ”, “adaxlı”, “addamaq”, “ada”, “ad”, türk; “abunə”, “alman”, “akademiya”,
“avtomobil” yunan mənşəlidir və nümunə kimi verdiyimiz “A” hərfi ilə başlanan bu sözlərdə
çoxluq türk dilinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin tərəfindədir.
Etimoloji lüğətin mühüm bir cəhətini də xüsusi ilə qeyd etməliyik. Bu da ondan ibarətdir
ki, müəllif çox düzgün olaraq əsərdə əks olunan istər sadə, istər düzəltmə, istərsə də
mürəkkəb sözlərin əlifba sırası ilə siyahısını vermiş və onların haqqında hansı səhifədə və
hansı yuvacıqda məlumat almağın mümkün olmasını göstərmişdir.
Prof. A. Axundovun “Azərbaycan dilinin tarixi – etimoloji lüğəti” istər Azərbaycan
vətəndaşları üçün, istərsə də xarici ölkələrin tədqiqatçıları üçün olduqca dəyərli bir vəsaitdir.
Çünki etimoloji və tarixi cəhətdən tədqiq edilən sözlərin Azərbaycanca-rusca, ruscaazərbaycanca, habelə, azərbaycanca-ingiliscə və ingiliscə-azərbaycanca lüğətləri də əsərə
əlavə edilmiş və Azərbaycan sözlərinin izahı verilmiş, səhifə və yuvacıqlar göstərilmişdir.
Hər bir baş sözün beynəlxalq fonetik əlifba ilə yazılışı da verilmişdir.
İnformasiya texnologiyalarının çox yüksək inkişaf etdiyi dövrdə demək olar ki,
etimologiya məsələləri təkcə filoloqları deyil, bütün ictimaiyyəti maraqlandırır. Sözlərin məna
və mənşəyini bilmək xalqımızın əksər təbəqəsini düşündürən və ən vacib əməli
məsələlərdəndir. Bu məsələlərin həllində akademik Ağamusa Axundovun etimoloji
araşdırmaları da mühüm rol oynamış və şübhəsiz ki, gələcəkdə də ən zəruri mənbə kimi
vətəndaşlarımızın elmi dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə görkəmli Azərbaycan dilçisi, akademik Ağamusa
Axundovu Azərbaycan dili tarixi leksikologiyasının və etimologiyasının lazımınca tədqiqi
baxımından aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə akademik Ağamusa Axundovun Azərbaycan dili
tarixi leksikologiyasına və etimologiyasına dair tədqiqatları ilk dəfə sistemli şəkildə
araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən dilçilik üzrə mütəxəssislər,
magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Вопросы этимологии в творчестве Агамусы Ахундова
Резюме
«История - этимологический словарь азербайджанского языка» - очень ценный
источник как для граждан Азербайджана, так и для иностранных исследователей.
Потому что с исторической и этимологической точки зрения, в работу были добавлены
азербайджанско-российские, русско-азербайджанские, а также азербайджаноанглийские и англо-азербайджанские словари слов, исследованных, также даны
объяснения азербайджанских слов, показаны страницы и слоты.
Представлен также международный фонетический алфавит каждого главного слова.
Вопросы этимологии представляют интерес не только для филологов, но и для
широкой общественности.
В статье анализируются лексикографическая деятельность академика А. Ахундова,
в том числе его исторические и этнологические исследования, и направления
исследования этого ученого по этимологии.
M. Huseynova

Problems on etymology in Agamusa Akhundov’s work
Summary
"History and the etymological dictionary of the Azerbaijani language" is a very valuable
source both for the citizens of Azerbaijan and for foreign researchers. Because the
Azerbaijani-Russian, Russian-Azerbaijani, as well as Azerbaijani-English and EnglishAzerbaijani dictionaries of words examined from a historical and etymological point of view,
were added, explanations of Azerbaijani words were also given, pages and slots are shown in
the work.
The international phonetic alphabet of each main word is also presented. The problems of
etymology are of interest not only for philologists, but also for the general public.
The article analyzes academician A. Akhundov’s lexicographic activity, including his
historical and ethnological studies, and the directions of this scientist's study of etymology.
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Nağılın janr yaddaşı və magiya
Sevda İmanova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın Folklor İnstitutunun doktorantı
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos.A.X. Ramazanova,
filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə. Albalıyev
Açar sözlər: magiya, nağıl, dastan, təhkiyə, folklor
Ключевые слова: магия, сказка, эпос, повествование, фольклор
Key words: magic, fairy tale, epos, narrative, folklore
Magiya başlıca olaraq bir insanın digər insanlara, heyvanlara, bitkilərə, hətta təbiət
hadisələrinə təsir etmək bacarığına inamdır. Müşahidə edilən faktların həqiqi və qarşılıqlı
əlaqələrini başa düşməyən və təsadüfi uyğunluğu tərsinə başa düşən insan belə hesab edirdi ki,
xüsusi hərəkət və sözlərlə o, insanlara kömək və yaxud pislik edə bilər, qabaqcadan görmə ilə
müvəffəqiyyətini və ya müvəffəqiyyətsizliyini təmin edə bilər, tufan törədə bilər və ya onu
sakitləşdirə bilər. Magiya elementləri əksər xalqların dini adət-ənənəsində öz əksini tapıb.
Ümumiyyətlə, “janr yaddaşı” folklor mətnlərinin poetik strukturunun mühüm məna
qatlarından biridir. R.Kamal (Rəsulov) “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun metaforik
arxetiplərindən bəhs edən tədqiqatında “janr yaddaşı” məsələsinə ayrıca toxunaraq yazır ki,
qəhrəmanlıq eposları müxtəlif ritualların, ritual simvollarının öyrənilməsində xüsusilə
“münbit” və mühüm mənbələrdir, onlar davranış ritualının spesifik xüsusiyyətlərini daha
həssaslıqla qoruyub saxlayır (1, 7).
Müəllifin bu fikrindən aydın olur ki, folklorun müəyyən janrları qədim görüşləri özündə
daha çox qoruyur. O, buna qəhrəmanlıq dastanlarını misal göstərir. Nağıllar da belə
janrlardandır. Bu janrın özündə bir qədimlik var. Bu cəhət nağıl janrının poetik spesifikası,
janr yaddaşı və s. haqqında deyilmiş fikirlərdə də ifadə olunub. Biz bu yarımfəsildə folklor və
magiya əlaqələrinin semantik strukturu və tipologiyası problemini həmin deyilmiş fikirlərin
təhlili üzərindən həyata keçirməyə çalışacağıq.
Nağılların məşhur tədqiqatçılarından olan V.Y. Propp göstərir ki, nağılların öyrənilməsi
üçün elm böyük işlər görmüşdür. Nağıllar haqqında son dərəcə geniş, əhatəli ədəbiyyat
mövcuddur. Tək bircə göstərilən əsərlərin, dünyada çap edilən nağıl məcmuələrinin və
aparılan tədqiqatların biblioqrafik göstəricisi bir neçə cildi əhatə edir… Elə xalqlar da vardır
ki, öz nağıllarını çox az şəkildə toplayıb çap edə bilmişlər. Onların toplama işi hələ başa
çatdırılmamışdır (2, 26).
Görəsən, nağıllar haqqında, müəllifin özünün göstərdiyi kimi, bu qədər “böyük işlər
görüldüyü” və “son dərəcə geniş, əhatəli ədəbiyyat mövcud” olduğu halda nəyə görə Propp
kimi bir alim “toplama işini hələ başa çatmamış” hesab etmişdir?
Bu sualın cavabı bizim problemimizin – folklor və magiya əlaqələrinin semantik strukturu
və tipologiyası məsələsinin də üzərinə müəyyən qədər işıq salır.
V.Y. Propp, bildiyimiz kimi, nağılların morfoloji strukturu, ritual-mifoloji poetikası
sahəsində görkəmli tədqiqatların müəllifidir. O, bir təcrübəli nağılşünas kimi bilirdi ki, yeniyeni nağıllar toplandıqca, bu, nağıl janrının yaddaşına daha dərindən boylanmağa imkan verir.
Yəni hər bir nağıl ilkin dünyagörüşü, mifik təsəvvürlər, magik görüşlərlə bağlı hansısa zəruri
məlumat “qəlpəsinə” malikdir. Odur ki, alim nağılların durmadan toplanmasını vacib hesab

54

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

edirdi.
Hər bir janrın poetikasını təşkil edən əsas, aparıcı əlamət olduğu kimi, nağlıllarda da belə
“əsas əlamət” vardır. V.Y. Propp yazır: “Nağılların əsas əlaməti hələ Belinski tərəfindən təyin
edilmişdir. Bu əlamət ondan ibarətdir ki, danışılanın gerçəkliyinə nə söyləyən, nə də qulaq
asan inanmır. İlk baxışdan adama elə gəlir ki, bu əlamət əhəmiyyətli deyil, belə ki, o özözlüyündə nağılın xarakterini təyin etmir. Hətta adama elə gələ bilər ki, bu nağılın əlaməti
deyil, bu dinləyicinin inanıb-inanmamasından asılıdır. Amma bütün bunlar belə deyil. Nağılın
bünövrəsini xəyal, uydurma təşkil edir və bu əlamət, əsasən, nağılların poetikasını əhatə edir”
(3, 47).
Biz də bu fikirlə razıyıq. Doğrudan da, nağılın bünövrəsini xəyal, uydurma təşkil edir və
bu əlamət, həqiqətən, nağılların poetikası üçün əsasdır. Əlavə etmək istərdik ki, bu “əsas”
bizə bu gün inanılmaz reallıq – uydurma kimi görünsə də, elə “əsas olan” odur. Çünki
nağıllarda yalan, uydurma magiya ilə bağlıdır, onu ifadə edir və ən başlıcası, magiya öz
çağının əsas reallığı, inanılan həqiqətidir.
Qeyd edək ki, “nağıldakı uydurmanın xarakteri” nağılı yaradan xalqın bədii
təxəyyülünün həm də magik potensiala əsaslanan gücünü, vüsətini ifadə edir. Çünki magiya
təsəvvürlər sistemi kimi eyni zamanda poetik potensiyadır. Bu poetik potensiyadan nə
dərəcədə və hansı keyfiyyətdə istifadə olunması hər bir xalqın nağılçılıq ənənəsinin poetik
əyarını müəyyənləşdirir.
Nağılların digər məşhur tədqiqatçısı E.V. Pomerantseva bu janrın poetikasına müqayisəli
şəkildə yanaşaraq yazır ki, folklorun başqa janrlarından fərqli olaraq, nağıl quraşdırılmış
uydurmadır və ona uydurma kimi baxmaq lazımdır” (4, 137).
Burada “quraşdırılmış uydurma” ifadəsi bizim yuxarıda dediyimiz magik potensiyadan
hansı poetik keyfiyyətdə istifadə olunmasına işarə edir. Yəni “uydurma” – magik-fantastik
təsəvvürlər sisteminin özünü, “quraşdırma” ifadəsi isə ondan istifadə ənənəsinin gücünü,
keyfiyyətini bildirir.
Qeyd edək ki, N.V.Novikovun nağıl janrı haqqında söylədikləri E. Pomerantsevanın
yuxarıdakı fikri ilə səsləşir: “Nağılda danışılan hadisələrin real olmasına inanılıbinanılmamasından asılı olmayaraq, nağıl həqiqətlə uyğunluğu cəhətdən əzəldən nağıl olaraq
qalır, yəni bədii cəhətdən obyektiv surətdə əsaslandırılmış əfsanəvi əsər kimi qalır” (5, 14).
Müəllifin bu fikrində nağılın həqiqətlə uyğunluğu bizim magiyanın reallığın fantasmaqorik
metaforası olması haqqındakı fikrimizi təsdiq edir. Doğrudan da, nağıl bədii cəhətdən
obyektiv surətdə əsaslandırılmış əfsanəvi əsərdir. Burada “obyektiv surətdə əsaslandırma”
magik fantaziyanın birbaşa reallığı ifadə etməsi anlamındadır.
Azərbaycan nağıllarının görkəmli tədqiqatçılarından olan Hənəfi Zeynallı göstərmişdir ki,
nağıllarda zəngin təhkiyə var, bəziləri fantastik və satirik (qaravəllisayaq) üslubdadır və
nağıllar hər elin keçirmiş olduğu tarixi hadisələrdən doğan və nəhayət, həyatın bu günündən
doğan janrdır (6, 243).
Hənəfi Zeynallının bu fikrini təhlil etdiyimizdə aşağıdakı mənalar üzə çıxır:
a) Nağıllar zəngin təhkiyəyə malikdir: Buna folklor və magiya əlaqələrinin semantik
strukturu və tipologiyası baxımından yanaşsaq, nağıllarda zəngin təhkiyənin olması
magiyanın nağıl janrının ən mühüm poetik əlaməti olan təhkiyə – narrativ elementi ilə
bağlılığını ortaya qoyur.
“Təhkiyə” – hərfi mənada “hekayə”, “hekayəçilik”, “nəqletmə” mənasındadır. Hər bir
folklor janrının özünəməxsus təhkiyə forması, qəlibi var. Bu forma-qəlib özündə əski, mifik
görüşləri, o cümlədən magik görüşləri ehtiva edir. Fikrimizi bir qədər də aydın ifadə etməyə

55

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

çalışsaq, deməliyik ki, forma bütün hallarda məzmunla bağlıdır. Forma ilə məzmun bir-biri ilə
qırılmaz şəkildə bağlıdır: hər bir məzmunun özünün müəyyən ifadə forması var və buna
uyğun olaraq hər bir forma da bütün hallarda müəyyən məzmunla bağlı olur. Bunlar birbirindən ayrılmazdır. Təhkiyə də bir formadır. Bu halda o da müəyyən məzmunla bağlıdır.
Şübhəsiz ki, nağılların təhkiyə forması qədim olduğu kimi, bu formanın bağlı olduğu məzmun
da əski, ibtidai və ilkindir. Magiya da bu ibtidai görüşlər sırasına siddir.
b) Nağıllar həm də fantastik üslubdadır: Nağıllarda fantastika anlayışı birbaşa magiya ilə
bağlıdır, daha doğrusu, onunla şərtlənir.
Fantastika – qeyri-adilikdir. Nağıllar, xüsusilə sehrli nağıllar qeyri-adiliklərlə zəngindir.
Adi həyat problemlərinin qeyri-adi üsullarla həllinin əsas vasitələrindən biri magiyadır.
c) Nağıllar hər bir xalqın keçirmiş olduğu tarixi hadisələrdən doğan və nəhayət, həyatın
bu günündən doğan janrdır: Bu fikir də folklor və magiya əlaqələrinin semantik strukturu və
tipologiyasının üzərinə işıq salır. Nağıl öz məzmunu ilə nə qədər qədim olsa da, o, bir folklor
janrı kimi daim müasirdir. Hər yeni nəsil onu öz həyatına uyğunlaşdıraraq yaşadır. Bu da onu
göstərir ki, nağıllardakı magik görüşlər də müasirləşərək həyatın hər bir gününə sıx şəkildə
bağlanır. Görkəmli folklorşünas, o cümlədən nağılların toplanması və tədqiqi ilə bağlı dəyərli
işlərin müəllifi prof. M.H. Təhmasib nağıl janrının poetikasına dastanla müqayisədə
yanaşaraq yazır ki, dastan olmuş bir hadisə kimi, tarixi həqiqət kimi, nağıl isə əsli olmayan
“uydurma”, “yalan” və “quraşdırma” kimi danışılır (7, 60).
Burada diqqəti “uydurma”, “yalan” və “quraşdırma” ifadələri xüsusi cəlb edir. Nağılı
dastandan fərqləndirən həmin göstərilən ifadələrdir. Bu ifadələr isə magiya ilə bağlıdır. Çünki
nağıllarda ifrat “fantastika” onu dastandan kəskin fərqləndirir. Bu “fantastika” birbvaşa
magiya, sehrlə bağlıdır. Sehr magiyanın mahiyyətini təşkil edir.
Doğrudan da, nağıllardakı fantaziyanın arxasında real həyat hadisələri durur. Belə ki,
nağıllar bütün fantasmaqorik məzmununa baxmayaraq, bütün hallarda real varlıq aləmini
inikas edir. Lakin burada məsələ reallığın necə əks olunması ilə bağlıdır. Bunu əyri güzgü
misalı ilə daha aydın şəkildə izah etmək mümkündür. Əyləncə məqsədi ilə düzəldilmiş əyri
güzgülərdə insanın bədənin müxtəlif hissələri müxtəlif ölçülərdə əks olunur. Bu, gülüş
yaratmaq məqsədi ilə edilir. Lakin insanın şəkli həmin güzgüdə nə qədər fərqli əks
olunmağından asılı olmayaraq, güzgüdəki əks bütün həmin insanın şəklidir. Bu mənada,
bütün hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, nağlıllardakı fantastik obrazlar da məhz reallığın
magik metaforasıdır.
Göründüyü kimi, müəlliflər nağıllarda fantastik obrazların təbiətin ayrı-ayrı cəhətlərini,
hadisələrini təmsil etməsini təsdiq edirlər. Bu da öz növbəsində magiyanı reallığın
fantasmaqorik metaforası kimi təsdiq edir.
Nağıllarda zaman keçdikcə mifoloji xarakterin itməməsi mühüm məsələdir. Yəni magiyamif ölmür, reallıqla daha çox çulğaşaraq yeni poetik keyfiyyət kəsb edir. Bu cəhətdən
yuxarıdakı fikir folklor və magiya əlaqələrinin semantik strukturu və tipologiyası baxımından
diqqəti cəlb edir. Belə ki, nağıl janrının “sinifli cəmiyyətdən qabaq yaranması” onun birbaşa
ibtidai icma quruluşu, gerçəkli haqqında ibtidai-ilkin təsəvvürlər sistemi ilə bağlı olduğunu
təsdiq edir. Magiya da birbaşa ibtidai dünyagörüşü ilə bağlı təsəvvürlər sistemi (magik dünya
modeli) və praktikadır. Bundan dolayı heyvanlardan bəhs edən ilk nağıl nümunələrinin
totemizmlə bağlılığı, o cümlədən, animizmlə bağlı sehrli nağıllarda əsatiri surətlərin (div,
əjdaha və s.) mühüm yer tutması da nağıl jarının poetik yaddaşı üçün magik görüş, obraz və
motivlərin mövcudluğunun əsas cəhətlərdən birini olduğunu təsdiq edir. Nağıllarda magiya
totemizmlə, animizmlə çulğalaşmış, qovuşmuş haldadır.

56

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd magiyanın mahiyyəti və əsas
formalarından bəhs etmək, magiya-folklor münasibətlərini, o cümlədən nağılları magik
folklor janrı kimi araşdırmaqdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Beləliklə, nağıllar haqqında fikirlərin öyrənilməsi nağıl-magiya
münasibətlərinin ən müxtəlif tərəflərinə görkəmli alimlərin baxışları kontekstində nəzər
salmağa imkan verdi. Bu baxışın əlamətdar cəhətlərindən biri də onda ifadə olunur ki, bu
yarımfəsil nağıl-magiya əlaqələrinin növbəti yarımfəsildə konkret nümunələr əsasında
öyrənilməsindən ötrü nəzəri bünövrə yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti bu işdən
magiya-nağıl problemi ilə bağlı araşdırmalarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki
əhəmiyyəti isə bu mövzunun ali məktəblərdə folklorun prosesində praktiki vəsait kimi istifadə
imkanları ilə müəyyənləşir.
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Жанровая память сказки и магия
Резюме
В статье исследуются образы, связанные с магическими представлениями в
Азербайджанском фольклоре. Персонажи, связанные с магическими представлениями
в Азербайджанском фольклоре классифицируются в две группы: персонажи,
непосредственно отражающие магические представления и образы героев
с
магическими оттенками. Типологическая общность персонажей первой группы – это то,
что в поэтики этих образов магия играет основную роль. То есть, это персонажи не
только связанные с магией. Магия является основной составляющей поэтики этих
персонажей, а также напрямую определяет сущность и функцию этих образов.
S. İmanova

Genre memory of fairy tale and magic
Summary
The article examines images associated with magic representations in Azerbaijan folklore.
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In Azerbaijani folklore characters relating to magical outlooks are classified within two
groups due to their typological characteristics: characters directly embodying magical
outlooks and depictions of heros associated with magical features. Typological feature
combining characters belonging to the first group is the principal role of magic in poetics of
these characters. Thereby these characters do not just simply relate to magical personages.
Magic directly defines the nature and function through completely forming poetics of these
characters.
Redaksiyaya daxil olub: 02.04.2018
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Mətnin koheziyası və koherentliyi
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Mətn dilçiliyi bir tədqiqat obyekti kimi XX əsrin 70-ci illərindən təşəkkül tapmışdır.
Məlum olduğu kimi, mətn linqvistik araşdırmalarda əhəmiyyətli rol oynayır. Mətn dilçiliyi
linqvistikaya bir tədqiqat sahəsi kimi daxil edildikdən sonra yeni obyektin
müəyyənləşdirilməsi vacib məsələyə çevrildi. Məhz həmin səbəbdəndir ki, bu məsələ
mübahisə doğuran problemlərdən biri kimi hələ də öz həllini gözləyir.
Mətndə əlaqəlilik məsələlərinə toxunan T. Qivon referensial, zaman, məkan, aspektual və
digər növləri ayırır. O, mətndaxili əlaqəliliyi düşüncə əlaqəliliyi ilə qarşılaşdırır və daha çox
əlaqəliliyin koqnitiv şərhinə diqqət yetirir. T. Qivon mətndaxili tematik əlaqəlilik növləri
arasında xüsusi diqqəti referensial əlaqəliliyə yönəldir. Referensial əlaqəlilik növü kimi
əvvəlki təcrübəyə qayıdış, yəni retrospektiv və gələcəyə yönəlmiş diqqət, yəni prospektiv
baxış ayrılır. T. Qivon bu növləri onların formal göstəriciləri baxımından səciyyələndirir.
Məsələn, retrospektiv əlaqəlilik müəyyənlik bildirən referentlə münasibəti, prospektiv
əlaqəlilik isə qeyri-müəyyənlik bildirən referentlə münasibəti nəzərdə tutur. (4, 61)
Prof. F. Veysəlli mətn və diskurs təhlilində 3 fərqli səviyyəni müəyyənləşdirir. Birincisi,
cümlə tələffüz olunmalıdır, yəni deyilməlidir. İkincisi, aydınlaşdırılmalıdır ki, onda hansı
propozisiya ifadə olunub. Üçüncüsü, müəyyən edilməlidir ki, propozisiya hansı gücə malikdir.
Yəni məqsədə çatmağa qadirdirmi? Bütün bu suallara kontekst cavab vermək iqtidarındadır
(8, 348).
Ünsiyyət prosesində bir insan digərinə öz müxtəlif fikirlərini çatdırır. İnsanlar ünsiyyət
saxlamaq üçün zahirən qrafik əlamətləri xatırladan fikirlərin maddi daşıyıcıları olan
mətnlərdən istifadə edirlər. Lakin bu qrafik əlamətlər toplusu mətn sayıla bilməz. Bu da əsas
məsələnin – mətnlə təsadüfi cümlə yığımı arasında fərqin yaranmasına gətirib çıxarır. Başqa
sözlə desək, mətn kommunikasiyası kimi xüsusi fəaliyyət sahəsini yaradan və onu digər
fəaliyyət sahələrindən (zahirən oxşar) fərqləndirən bir sıra qaydaları qısaca və dürüst ifadə
etmək (C.Seril) zəruridir. Bu səbəbdən də, mətnin əsas göstəriciləri olan koheziya və
koherentlik anlayışlarının müəyyənləşdirilməsi zərurəti meydana çıxır. Bəzi ədəbiyyatlarda
koheziya (cohesion) – mətn dilçiliyində qrammatik formal əlaqələrin məcmusu (surface
structure), koherensiya (coherence) – mətndə məna əlaqələrinin birliyi (deep structure) kimi
şərh edilmişdir (1).
Koheziya ilk dəfə molekulların necə birləşməsini müəyyən edən termin kimi molekulyar
fizikada yaranmışdır. Dilçiliyə ingilis dilçisi Maykl Hallidey tərəfindən mətndaxili əlaqələrin
müəyyən edilməsi məqsədilə gətirilmişdir. O, R. Hazanla birlikdə yazdığı “Cohesion in
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English” (1976) kitabında müasir ingilis dilinin koheziya vasitələrinin əhatəli təsvirini
vermişdir. Burada irəli sürülən əsas konsepsiya və bu konseptual əsasda koheziyanın leksik və
qrammatik üsullarının təsnifatı çox böyük uğur qazanmışdır.
Koheziya nitq zəncirində sintaqmatik əlaqələrin olmasını nəzərdə tutur: cümlə daxilində,
eləcə də, cümlə hüdudları xaricində sözlər və söz birləşmələri arasında, yəni həmin
elementlərin leksik və qrammatik cəhətdən uzlaşmasını nəzərdə tutur. Digər tərəfdən, mətn
həm xarici, həm də daxili quruluşa malikdir. Bu haqda özünəməxsus fikirlər söyləmiş prof. Ə.
Abdullayev elementləri dil vahidləri olmayıb, bu vahidlərin aktivləşdirdiyi, fəallaşdırdığı
ümumi anlayışlar – konspetlərdir deyə bir fikir irəli sürür. Konseptlər kiçik məna
hissəciklərinin “hörülməsindən” yaranır. Burada əsas şərt həmin “hörgünü” təşkil edən
hissəciklərin də uzlaşmasıdır. Yəni, mətn koherent olmalıdır, başqa sözlə, mətn daxilində
məna əlaqələri olmalıdır (1, 176-178).
Akademik K. Abdullanın da qeyd etdiyinə əsasən. Praktik olaraq dilin istənilən səviyyəsi
koheziya üçün nə isə verir və bu vasitələrin arasında iki ən ümumiləşdirici vasitələr qrupunu
ayırmaq lazımdır. Bunlardan biri komponentlərin məna əlaqəsi, o biri isə komponentlərin
struktur əlaqəsidir. O, hər iki əlaqə tipini “sintaktik” adı altında birləşdirir. Amma bu tipli
sintaktik əlaqələrdən başqa da mətndə komponentlərin bir-biri ilə bağlandığı əlaqə üsulları
vardır. Belə bir əlaqə üsulu kimi məntiqi sintaktik üsulu göstərən K. Abdulla bu əlaqənin
xüsusi iki növünü zəncirvari və paralel əlaqə adlandırır (2, 233). Bununla yanaşı, o, qeyd edir
ki, mətndəki komponentlərin həm sintaktik, həm də məntiqi-sintaktik əlaqə üsulları əsas
etibarilə çox sıx və bir-birinin içinə girmiş şəkildə özünü göstərir. Məhz bunun üçün də, işləm
məqamındakı mətndə ilkin əsas əlaqə tipini müəyyənləşdirmək çətin olur.
Mətn bütöv linqvistik obyekt olub “müxtəlif leksik, məntiqi və qrammatik əlaqələrlə
birləşmiş, müəyyən şəkildə təşkil olunmuş və istiqamətlənmiş informasiyanı ötürməyə xidmət
göstərən cümlələrin düzülmüş çoxluğudur. Mətn struktur-semantik vəhdətdə mövcud olan
mürəkkəb tamdır” (7, 11). Göründüyü kimi, mətni adi cümlələr və ya sözlər toplusundan
fərqləndirən əsas cəhət təşkil olunmuş və istiqamətlənmiş informasiya daşımasıdır. Digər
vacib xüsusiyyət struktur-semantik vəhdətdir ki, bu da mətnin tamlıq və bitkinliyini əmələ
gətirir. Koheziya mətnin cümlədən kiçik olmayan ünsürlərinin məzmun və formaya görə
bağlılığı kimi təyin edilmişdir. Tədqiqatçılar mətn ünsürlərinin əlaqələrində dərin və səthi
strukturları, onların hüdudlarını ayırmağa çalışırlar. Mətnə aid araşdırmaları nəzərdən
keçirdikdə aydın olur ki, tədqiqatçıların (Q.V.Kolşanski, S.I.Qindin, M.I.Otkupşikova,
Y.S.Sorokin, O.I.Moskalskaya, V.V.Krasnıx, V.I.Dressler, R.Boqrand və başqaları)
əksəriyyəti əlaqəliliyi mətnin əsas əlaməti hesab edirlər. Təbii ki, hər bir mətnin məzmunu
ardıcıl sıralanmış qarşılıqlı əlaqəli cümlələrlə açıqlanır və bu halda cümlələr arasındakı əlaqə
vacib şərtdir. Mətn dilçiliyində koheziya terminini I.R.Qalperin, M.Halliday, H.Rugaiya və
digərləri daha çox istifadə edirlər. M.Hallidey və R.Hasan koheziyanı bütün mətnlər üçün
ümumi olan əhəmiyyətli münasibətlər toplusu hesab edirlər. Koheziya mətni qeyri-mətndən
ayırır, onu təyin etmir, müəyyənləşdirmir. Mətnin nə barədə məlumat verməsini göstərmir.
Koheziya mətnin tam olaraq semantik təşkilini aşkara çıxarır.
Koherentlik insan nitqinin vacib xüsusiyyətidir. Mətnin koherentliyi, başqa sözlə, mətnin
məna əlaqələri dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: mətnin ümumi mənası ayrı-ayrı sözlərə
məxsus diskret mənaların vahid sistemdə birləşməsindən yaranır, bu isə, öz növbəsində,
həmin mənalar arasında münasibətlərin qurulması hesabına əmələ gəlir. Beləliklə, mətndə
məna bütövlüyü və ya mətndə məna ardıcıllığı məna əlaqələri şəbəkəsində qırılmanın
olmamasıdır.
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M. Hallidey koheziyanı sadə cümlənin komponentləri arasındakı əlaqələrə - koherentliyə
qoymuşdur. Koherentlik dar və geniş məna daşıyır. Geniş mənada koherentlik cümlələrin
mətnyaratma əlaqələridir. Bura bütün semantik və qrammatik əlaqə növləri daxil olur. Mətnin
koherent vasitələri, hər şeydən əvvəl, semantik quruluşlardır. Dar mənada koherentlik
mətndaxili qrammatik əlaqələrlə - koheziya ilə hüdudlanır və koheziyanın əsasında duran,
mətnin semantik-məzmun əlaqələrini, onun məzmun-semantik və ya koqnitiv strukturunu əks
etdirir. Mətnin əlaqəlilik kateqoriyası anlayışı həm koheziyanı, həm də koherentliyi özündə
birləşdirir. Koheziya daxili, koherentlik isə xarici əlaqəni ifadə edir. Onları, yəni “koheziya”
ilə “koherentliyi” fərqləndirmənin əsasında mətnin səth və dərinlik quruluşlarına ayrılıqda
götürülməsi durur. Mətnin ayrılıqda götürülmüş hər bir vahidi, hətta söz də informasiya
daşıyır. Sözlərin birləşmələri informasiyanın həcmini artırır. İnformasiya həcminin necə
artması da fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Sözlərin bir-biri ilə distribusiyası, onların düzülüş
ardıcıllığı ötürülən informasiyanın həm formalaşmasına, həm də tamlaşmasına təsir göstərir.
Mətnin əsas vahidi mürəkkəb sintaktik bütövdür. Sözlər və cümlələr mürəkkəb sintaktik
bütövün tərkibinə daxil olur. Sözlərin düzülüş ardıcıllığı, söz birləşmələri və nəhayət cümlə
informasiyanın azdan çoxa doğru genişlənməsini təmin edir. Cümlə nisbi bitmiş fikrin
ifadəçisinə çevrilir. Əgər sözlər və ya söz birləşmələri cümlə daxilində sıralanırsa, cümlələr
mürəkkəb sintaktik bütöv daxilində və ya mətnin ilkin vahidi tərkibində sıralanır.
Koherentliyi koheziya ilə eyniləşdirmək olmaz. Koherentlik mətnin xüsusiyyətidir,
koheziya isə mətnin cümlədən kiçik olmayan vahidinə xas xüsusiyyətdir. Koherentlik mətnin
leksik-semantik, qrammatik (hər şeydən əvvəl sintaktik) və üslubi aidliyi, eləcə də onu təşkil
edən cümlələrin qarşılıqlı asılılığından ibarət tamlığı kimi başa düşülür. Koherentlik
koheziyanın leksik-semantik, sintaktik və üslubi növlərinin qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir
Ayrılıqda götürülmüş bir cümlə mətndir. Eyni zamanda cümlə mətnin ən kiçik vahididir. Belə
olan təqdirdə mətnin ünsürləri arasında əlaqə bir cümlə daxilində də özünü göstərməlidir.
Yəni koheziya mətnin elementləri arasında meydana çıxırsa, deməli o cümlənin elementləri
arasında da olmalıdır. Mətn koheziyasının növləri çoxdur. İ.R. Qalperin koheziyanın
qrammatik, məntiqi, assosiativ, obrazlı, kompozisiya-struktur, üslubi növlərini göstərir (6, 64).
A.N. Morovski və T.M.Nikolayeva əlavə olaraq formal və semantik növləri də qeyd edirlər
(5). Müxəlif təkrarlar koheziyanın əsas növlərindən biri kimi qeyd olunmaqla yanaşı,
koheziyanın tema və rema komponentlərinin qarşılıqlı təsirinə əsaslandığı da göstərilir.
Koheziyanın növlərinə sinaktik (sintaktik təkrarlar, sual cümlələri, anafora və katafora), leksik
təkrarlar, dayaq sözlər, müəllifin kommunikativ intensiyasının varlığını nəzərdə tutan
semantik, yaxud məzmun, tematik və mətnin kompozisiya-janr vəhdəti, üslubi vasitələrin
mətn vahidi və bütün mətn çərçivəsində istifadəsi aid olunur. Koheziya növləri haqqında
fikirlərə istinadla demək olar ki, koheziya növlərinin təsnifatı məsələsi həllini tapmamışdır.
Olduqca mübahisəli olan bu məsələyə ayrıca tədqiqat obyekti kimi baxmaq mümkündür.
Əlaqəlilik də məntiqi kateqoriyadır. Qrammatik səviyyədə mətndaxili bağlayanlar,
bağlayıcılar, anafora: məzmun planında mətndaxili əlaqələr, konnotasiya, tema-rema inkişafı,
bədii mətnin süjeti, bədii olmayan mətnlərdə funksional məzmun birləşdiriciləri və digər
vasitələr də burada yer alır. Q. Kazımov paralelizmi sintaktik bütövlərin tərkibində cümlələrin
məntiqi-semantik əlaqə üsullarından biri kimi izah edir. Zəncirvari və paralel əlaqələrdən bəhs
edən müəllif yazır: “Zəncirvari əlaqədə cümlələr mətndən daha çox asılı olur. Paralel əlaqəli
mətnlərdə komponentlərin müstəqilliyi daha çox olur. Bu cür cümlələrdə daha çox
eynizamanlılıq, eyni yöndən səciyyələndirmə, qarşılaşdırma, müqayisə, tutuşdurma mənaları,
eyni səviyyədə modallıq müşahidə edilir. Zəncirvari əlaqədə, demək olar ki, hər bir yeni
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cümlədə bir subyekt digərini çəkib gətirdiyi halda, paralel əlaqədə bir subyekt təfərrüatına
qədər çözələnir. Zəncirvari əlaqədə subyekt üst-üstə qalanırsa, paralel əlaqədə bir subyekt
xırdalanıb yan-yana düzülür” (3, 453). Paralel əlaqədə subyekt haqqında informasiya
genişləndirilmir, subyekt eyni istiqamətdən izah olunur. Subyekti yaxud obyekti eyni xassə
baxımından açmaq barədə akad. K. Abdulla yazır: “Subyektin məzmunu hər hansı bir hökmdə
tam şəkildə əhatə oluna bilməz, hökmün əsl subyekti həmişə müəyyən mənada qeyrimüəyyən olmalıdır, o həmişə müxtəlif istiqamətlərdən səciyyələndirilməlidir. Bir hökm
daxilində subyekti səciyyələndirmək qeyri-mümkündür. Onun səciyyəsi hökmdə deyil,
hökmlərdə tam şəkildə özünü göstərə bilər. Bu deyilənlərə onu da əlavə etmək mümkündür ki,
doğrudan da subyektin müxtəlif istiqamətlərdən səciyyələndirilməsi məhz paralel
komponentlər tərəfindən daha effektiv şəkildə həyata keçirilir” (2, 257-258).
Son olaraq, yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki.
Koheziyada mətnin üst strukturundakı formal əlaqələr yer alır və onlar mətnin koherentliyinin
xarici ifadəsi kimi özünü göstərir. Koherentlik mətnin dərinlik quruluşunun məntiqi-məna
əlaqələrini özündə birləşdirir.
Məqalənin aktuallığı. Mətn dilçiliyinin bu və ya digər problemlərinin tədqiqi ümumi
dilçilik elminin inkişafına təkan yaradır. Bu baxımdan mətnin koheziyası və koherentliyinin
öyrənilməsi bu sahədə qaranlıq qalan məsələlərin işıqlandırılmasına kömək edəcəkdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə hər zaman mübahisə doğuran bir məsələyə - mətnin
daxilindəki cümlələr arasında məna əlaqələrinin və eyni zamanda formal-struktur bağlılığın
nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməsinə obyektiv yanaşılaraq aydınlıq gətirilməsinə cəhd
edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Aparılan müqayisələr bunu deməyə əsas veriri
ki, koherentliyi koheziya ilə eyniləşdirmək olmaz. Koherentlik mətnin xüsusiyyətidir,
koheziya isə mətnin cümlədən kiçik olmayan vahidinə xas xüsusiyyətdir. Eyni zamanda,
koherentlik koheziyanın leksik-semantik, sintaktik və üslubi növlərinin qarşılıqlı təsirinin
nəticəsidir.
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Э. Путаева

Когезия и когеpehзия текста
Резюме
В тексте когезияикогеренцияопределяется как одна из важных понятий в
лингвистике текста, рассматриваются вопросы о ее связности с законченностью текста.
Анализируется различные видыкогеренцииикогезии, выражается к ним отношение. В
исследовании предпринимаются попытки определения схожих и отличительных
особенностей когезии и когеренции в сочетании текстовых единиц. Анализ показывает,
что в тексте занимает место поверхностные и глубинные связи. Определение
поверхностных связей относительно простое, но назначение глубинных связей сложно
с точки зрения ряд экстралингвистических факторов.
E. Putayeva

Cohesion and coherence of the text
Summary
In the text, cohesion and coherence are defined as one of the most important concepts of
text linguistics, questions of its connectivity with completeness of the text are considered.
Different types of coherence and cohesion are analyzed and the attitude is expressed to them.
In a research attempts of definition of similar and distinctive features of cohesion and
coherence in a combination of text units are made. The analysis shows that surface and deep
communications take place in the text. Definition of surfacecommunications rather simple,
but the definition process of deep communications is difficult from the point of view of a
number of extra linguistic factors.
Redaksiyaya daxil olub: 02.04.2018
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Performativ konstruksiyaların semantik xüsusiyyətləri
Tamerlan Şahbazlı
Bakı Avrasiya Universiteti
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filol.ü.f.d., dos. C.M. Babayev
Açar sözlər: danışıq aktı, cümlə, semantik, performativ, məna, quruluş, metafor
Ключевые слова: речевые акты, предложение, семантика, перформативность,
значение, структура, метафора
Key words: speech acts, sentence, semantic, performative, meaning, structure, metaphor
Yazılı nitq fərqli cümlələr vasitəsilə həyata keçirilir. C. Layons bu prosesi gündəlikdə
işlədilən dil davranışının məhsulu adlandırır. Cümlə termininin anlamını araşdırarkən onun
aid olduğu obyektin, yaxud referentin növünü aydınlaşdırmaq lazımdır. C. Layons bununla
bağlı mətn cümlələri və nitq aktı cümlələri kimi fərqlilik təklif edir. O yazır: “Nitq aktı
cümlələri adi dil-davranışının məhsulu kimi işlənilmir. Şübhəsiz ki, onlar danışıq zamanı dilin
metalinqvistik təsvirində və dilin funksiyalarında müşahidə oluna bilər. Cümlələrin bu cür
təqdim olunması xüsusi dil qruplarının qrammatik təsvirində istinadlar vasitəsilə meydana
çıxır (1, 31). Bu məsələ ilə bağlı C.Braun və C.Yül yazır: “Dilin qrammatik təsvirində sistem
aktı cümlələrindən istifadə etmək daha münasibdir” (2, 88).
Onlar dilin tədqiqində açıq cümlə təsvirlərindən istifadə olunmasını dəstəkləyirlər.
Danışıq aktı iştirakçıları bu məqsədlə məlumatın, yəni cümləni təşkil edən elementlərin xüsusi
vacib nöqtəsinə diqqətini cəlb etməlidirlər. Bu zaman məlumatın təqdim olunduğu cümlələr
bitkin, eyni zamanda yığcam olmalıdır. Cümləni istifadə edən şəxs işlətdiyi cümlələrdə nəinki
mental prosesləri ehtiva edən məlumatdan istifadə etməli, həmçinin həmin cümlələrin fiziki
və sosial kontekstləri özündə əks etdirəcəyinə diqqət yetirməlidirlər. Bütün bu yanaşmanın
hər birində məlumat, qaydalar, proseslər və kontekstlər hər iki yanaşmanı özündə əks etdirə
bilər. C.Qazdar bu barədə yazır: “Mən güman edirəm ki, cümlələrin yaratdığı qrammatik
birlik dilçilik tədqiqatı üçün legitim məlumat qrupu yaradır və burada bir-biri ilə bağlılığı olan
və müəyyən intuitiv qaydalar ifadə edən cümlələrdən söhbət gedir (3, 11).
Danışıq zamanı nəzərə çatdırılan məlumat yazılı mətnlərdə də müşahidə oluna bilər. Yazılı
mətnin cümlələrində əks olunan məlumata iki yanaşma zəruri olaraq bir-birindən fərqlənir.
Fərd danışığında geniş cümlə parçalarından istifadə edir. Məsələn, o düşünmür ki, onun
məlumatı cümlənin qrammatik düzəlməsini görə sıralanıb ya yox. Yaxud danışıqda əks
olunan məlumat lazım olan qrammatik qaydanı əks etdirir ya yox. Təbii ki, cümlə istifadəçisi
gündəlik həyatda rastlaşdığı danışığından kənara çıxmır. Onun danışığında işlətdiyi cümlələr
adi danışıqda işlədilən cümlələrdir və bu hal məlumatı qəbul edən tərəfindən qəbul olunur.
Cümlə vasitəsilə məlumatın ötürülməsinə digər bir yanaşma G.Sampson tərəfindən irəli
sürülür (4). Bu onun qenerativ qrammatikaya aid ilkin işlərində rast gəlinir. Onun qeydlərində
cümlə-qrammatikası üçün məlumatın necə əks olunması yazılır.
N.Xomski isə bu yanaşmanın məhdudluğunu iddia edir. O qeyd edir ki, qrammatik
quruluş ziddiyyətli hesab edilir. “Dilin öyrənilməsinin semantik və statistik əhəmiyyətinə və
ona qarşı olan marağa baxmayaraq, qrammatik nitqin xarakterini və yaxud problemin
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müəyyən edilməsinin birbaşa anlama yolu mövcud deyil” (5, 17). Təşkil edilmiş cümlənin son
versiyasına əsas yanaşma o zaman meydana çıxır ki, nəticə kimi ortaya çıxan cümlələr
linqvistik öz-özünü təhlil etməyə qarşı sınaqdan keçirilərkən aşkar olunsun. Bu o deməkdir ki,
dilçinin istifadə etdiyi məlumat şəxsi təhlilin nəticəsi ola bilər. G.Sampsonun iddia etdiyi
kimi, problemin mənbəyi o zaman aşkar olunur ki, fərdi təhlil sınaqdan keçirilmir və bunu hər
bir kəs istədiyi kimi istifadə edə bilər. Bu məhdud yanaşmadan belə fərziyyə ortaya çıxır ki,
kommunikativ kontekstdə süni yaradılan cümlələr işlədilir və fikir buna yönəldilir. Bu metodu
C.Layons kontekstləşdirilmiş, qaydaya salınmış, standartlaşdırılmış cümlələr kimi təsvir edir
(1, 32). Dil istifadəçisi adi dil məlumatını dilin qaydaya-tabe olan müxtəlif vasitələri ilə
çatdıra bilər. Həqiqətdə o, qaydalara deyil, daha çox ardıcıllığa fikir verəcəkdir. Fərdin
işlətdiyi ardıcıllıq nitq zamanı işlədilən müəyyən şərtlər altında yarana bilir. Əgər işlədilmə
qaydası yüksəkdirsə, o halda kateqorik yanaşmaya əməl etmək ortaya çıxır. T.Givon bu
barədə yazır: “90% sədaqətlə 100% sədaqət arasında kommunikativ fərq nədir? Psixoloji
termin kimi bunlar arasında heç nə yoxdur. Ünsiyyətdə isə 90% kateqorial sədaqət yüksək
effektiv sistem hesab olunur” (6, 28). M.A.K.Halliday və R.Hasan yazılmış mətndəki
cümlələr arasında əlaqəni koheziya adı altında öyrənməyi iddia edirlər (7, 1976). Onların
yanaşmasında koheziya mətnin birləşmiş cümlələri arasındakı elementləri bağlayan vasitədir.
Məsələn, anaforik element olan əvəzlik sözü əvəz edən, işarə edən, xatırladan element kimi
cümlədə böyük rola malikdir. Doğrudur belə iddialar da mövcuddur ki, mətni təşkil edən
cümlələr arasındakı koheziya bağlılığı mətn qəbul edənlərin şifahi, yaxud yazılı mətni məntiqi
qavramasına uyğun olaraq qəbul edir (8; 9). Danışan tərəfindən ortaya çıxarılan mətn özü
məhsuldur. Onun nə cür yaranması və necə ortaya çıxması vacib amil deyil. Bu yerdə danışıq
proses kimi iddiası ortaya çıxır. İddia H.Vidouson tərəfindən irəli sürülür. H.Vidouson
danışığın proses olduğunu, onu təşkil edən cümlələrin isə nəticə olduğunu iddia edir (10, 71).
Dilçilikdə cümlə obyekt kimi və mətn məhsul kimi fikirlə də də müxtəlif yanaşmalar
mövcuddur. Məsələn, L.Vitqenşteyn yazır: “...qarışıqlıq o vaxt yaranır ki, dil iş görənin deyil,
mühərrikin işinə bənzəyir. Cümləyə obyekt kimi yanaşması sintaktik təsvirdə aydın görünür”
(11, 132). S.Kuno yazır ki, funksional baxımdan sintaktik məhdudiyyət yenidən
araşdırılmalıdır (12, 1976). Oxşar yanaşmanı C.Kreider və b. da idda edir (13; 6; 14; 15; 16).
J.Morqan isə mətnə məhsul kimi yanaşmasını tənqid edir və mübahisəyə qoşulur: “Biz
mətndə xüsusi bir əvəzliklə və tam ismi birləşmə ilə əlaqə görürük çünki biz güman edirik ki,
mətn koherentdir. Burada əvəzliyin ismi birləşməni əvəz etməsi anlamında işlədilməsini
düşünmürük. Biz yazanın məqsədyönlü referent istifadə etməsini bilirik. Buradan da bilinir ki,
tekstual nəticə bizim düşüncəmizdən biz nəyi ifadə etmək istəyimizdən yaranır (17, 79).
Dilçilikdə istənilən analitik yanaşma mətni təşkil edən cümlələrin praqmatikasına gətirib
çıxarır. Buraya şifahi nitqi, yaxud yazılı cümlələri sintaktik və semantik cəhətdən araşqırmaq,
tədqiq etmək də daxildir. C.Morrisin yazdığı kimi: “Yazıda işarələrin əlaqəsi cümlələrin
implisit və eksplisit praqmatikası kimi meydana çıxır” (18, 6).
Yazıda və danışıqda işlədilən cümlələrin implisit və eksplisit praqmatikasının üzə
çıxarılmasında rol oynayan üslubi fiqurlardan biri metafor hesab edilir. Metafor yunan
mənşəlidir “köçürmək” mənasını ifadə edir, məcazi mənada işlənən söz və yaxud ifadəni əks
etdirir. Yazıda və ya şifahi nitqdə metaforların işlədilməsi fikirlərin, düşüncələrin fərqli
şəkildə reallaşması ilə müşahidə olunur. Məcazi mənanın gücü ilə fikirlər oxucuya, yaxud
dinləyənə dolayısı ilə ötürülür və asanlıqla mənimsənilir. İşlədilən metaforlar mənanı
genişləndirir və düşüncənin yeni yollarını yaradır.
Fərqli mətnlərdə işlədilən metaforlar çox zaman açar rolunu oynayır. Cümlənin mənası ilə
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danışanın nitq aktının mənasının fərqləndirilməsində metaforların işlədilməsinin rolu mənanın
açılmasına səbəb ola bilər. C.Syörlin yuxarıda adını çəkdiyimiz məqaləsindən bir nümunə
işlədək. Səm deyir: /Sally is a block of ice// “Səlli olduqca soyuqdur, yəni soyuq qəlblidir”.
Nitq aktı bu formada öz mənasını əks etdirir, lakin danışanın məqsədi Səllinin “soyuq adam”
olmasını nəzərə çatdırmaqdır. Metaforun işlədilməsi cümlə mənasını aydınlaşdırdığı halda,
metaforun mənasının açıqlanması ilə danışanın məqsədinin mənası anlaşılır. Nitq aktlarının
işlədilməsində metaforların işlədilməsinə diqqəti cəlb etməklə C.Syörl sübut etməyə çalışır ki,
nitq aktları nəinki standart qaydaların işlədilməsilə, həmçinin dilin fərqli növlərinin
işlədilməsi ilə də müşahidə oluna bilər. Bununla da C.Syörl dilin hərtərəfli nəzəriyyəsinin
inkişafına diqqəti cəlb etməyə çalışır (19, 71).
Nitq aktlarında cümlə mənası ilə danışığın mənasının fərqləndirilməsində C.Syörl ədəbi
məna ilə məcazi mənanın fərqləndirilməsini təklif edir. Bu mənaların fərqləndirilməsində
kontekstə diqqət vermək lazımdır. Hər iki mənanın düzgün anlaşılması üçün kontekstin rolu
mühümdür. C.Syörl iddia edir ki, kontekstlə yanaşı nitq aktının anlaşılması fon biliklərilə də
əlaqəlidir. O, nümunə verir: /The cat is on the mat// “Pişik xalçanın üstündədir”. Əgər bu
cümlə pişiyin xalçanın üstündə uzandığı mənasında deyilərsə, o halda kontekstə aid olmayan
deyiliş müşahidə edəcəyik. Amma bu cümlə kontekstdən asılı olaraq da izah edilə bilər. Belə
ki, söhbət konkret pişikdən və konkret xalçanın üstündə olan pişikdən gedirsə, kontekstual
mənanın icrası müşahidə olunur (20, 120-121). C.Syörl yazır: “Bir mənalı olan nitq aktlarının
böyük sinfi üçün /The cat is on the mat// cümləsinin ədəbi mənası yalnız fon biliklərinə aid
olan tətbiqi əlaqə ilə ifadə oluna bilər. Cümlənin real situasiya ilə şərtləndirilməs, həmin
cümlənin fon gümanlarındakı fərqli variantlarla ifadə oluna bilir. Əgər cümlədə fon gümanları
(yaxud bilikləri) yoxdursa, o halda real şərtlərdən danışmaq mümkün deyildir. Bu variantların
indekstlə, məna dəyişikliyilə, ambiqyutivliklə, konvensional implikaturla, presuppozisiya ilə
heç bir əlaqəsi müşahidə oluna bilməz” (20, 125).
C.Syörl nitq aktında metaforların işlədilmənin heç bir ikimənalılıq yaratmadığını idda edir.
O, belə nümunə verir: Səmin süfrə arxasında necə yemək yediyini müşahidə edən
qonaqlardan biri deyir: /Sam is a pig// (Səm donuzdur). O, ikimənalı heç bir şey ifadə etmədi.
/Pig/ “donuz” əsl “donuz” sözü mənasında, /Sam/ “Səm” insan adı mənasında işlədildi. /Is/
ingilis dilində köməkçi feil, /a/ isə qeyri-müəyyənlik artiklidir və bunların da mənasında heç
bir ikimənalılıq yoxdur. Odur ki, bütövlükdə /Sam is a pig// cümləsi qrammatik cəhətdən
düzgündür və mənasında heç bir ikimənalılıq müşahidə olunmur. Cümlə ifadə etdiyi mənada
deyilmişdir. Amma bu cümləni dinləyənlər üçün bu qəbul edilmir. Deyilənlə danışanın demək
istədiyi məna arasında fərqlilik müşahidə olunur. Təbii ki, Səm donuz deyil və donuza da
bənzəmir. Danışanın bu cümləni işlətməsinin semantikası belə izah olunur ki, Səm olduqca
çox yeyir və həmçinin o, yeməyi acgözlüklə, sanki vəhşi kimi yeyir və bu da danışana əsas
verir ki, onun haqqında belə bir bənzətmə işlətsin. Danışıq aktında cümlənin mənası bu yolla
fərqləndirilir.
Məqalənin aktuallığı. Hazırda aktual olan performativ konstruksiyaların semantikasının
öyrənilməsi yolları.
Məqalənin elmi yeniliyi. Perfomativlərin danışıq aktında semantik xüsusiyyətlərinin
müəyyənləşməsi, araşdırılması.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrin tələbələr,
müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə kömək etmək.

66

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Ədəbiyyat
1. Lyons J. Semantics. Cambridge University Press. Great Britain, 1977.
2. Brown G., Yule G. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
3. Gazdar C. Pragmatics. New York: Academic Press. United States of America, 1979.
4. Sampson G. Schools of Linguistics. London: Chichester Wiley, 1980.
5. Chomsky N. Syntactic Structures. The Hague: Mounton, 1957.
6. Givon T. Topic, pronoun and grammatical agreement. In (ed.) C.N.Li., 1976.
7. Halliday M.A.K. and Hassan R. Cohesion in English. London: Longman, 1976.
8. Rochester S.R. and Martin J.R. The art of referring: the speaker’s use of noun phrases
to instruct the listener. In (ed.) R.O.Freedle, 1977.
9. Källgren G. Some types of textual cohesion and their effects on texts. In (eds.)
A.K.Joshi, B.L.Webber and I.A.Sag, 1979.
10. Widdowson H.G. Rules and procedures in discourse analysis. In (ed.). T.Myers The
Development of Conversation and Discourse. Great Britain: Edinburgh University Press,
1979.
11. Wittgenstein L.J. Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell, 1953.
12. Kuno S. Subject, theme and the speaker’s empathy. In (ed.) C.N.Li., 1976.
13. Creider C.A. On the explanation of transformations. In (ed.) T. Givon, 1979.
14. Givon T. From discourse to syntax: grammar as a processing strategy. In (ed.) T.Givon,
1979.
15. Rommetveit R. On Message Structure: A Framework for the Study of Language and
Communication. New York: WIiley, 1974.
16. Tyler S.A. The Said and the Unsaid. New York: Academic Press, 1978.
17. Morgan J.L. Toward a rational model of discourse comprehension. American Journal
of Computational Linguistics Fiche N:79, 1979.
18. Morris C.W. Foundations of the theory of signs. Reprinted in Morris, C.W. (1971).
Writings on the General Theory of Signs. The Hague: Mouton, 1938.
19. Fotion N. John Searle: Philosophy now. UK: Acumen Publishing Limited, 2000.
20. Searle J. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge:
Cambridge University Press, 1979.
Т. Шахбазли

Семантические особенности перформативных конструкций
Резюме
В статье исследуются семантические особенности перформативных конструкций.
Сообщается о значениях предложений, которые составляют текст и речевой акт.
Подчеркивается, что между ними не существует большие различия и каждый из них
обладает своеобразными чертами. Семантические особенности перформативных
конструкций зависят от их значений и контекста. В статье также затрагивается
употреблению метафор в речевом акте.

67

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

T. Shahbazli

The semantic features of per formative constructions
Summary
The article deals with the semantic features of per formative constructions. It gives some
brief information about the meanings of sentences consisting the text and speech acts. It states
that there does not exist much difference between them, though each has its own features. The
semantic features of per formatives often depend on the semantic meaning of per formatives,
and the context. The usage of metaphors in the speech acts has also been touched in the article.
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2018
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Onomastik vahidlərin emosional-üslubi çalarlıqlarına dair
Nigar Bəşirova
Azərbaycan Dillər Universitetinin baş müəllimi
E-mail: bashirova_nigar@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M. Qaraşarlı,
filol.ü.f.d., dos. K.H. Cəfərova
Açar sözlər: onomastika, toponim, etnonim, antonim, üslubi, emosional
Ключевые слова: ономастика, топоним, этноним, антропоним, стилистический,
эмоциональный
Key words: onomasticon, toponym, etnonym, anthroponym, stylistic, еmotional
Bədii ədəbiyyatda, eləcə də danışıq dilində işlənən onomastik vahidlər həm ölkənin
ictimai-siyasi mövqeyi, müxtəlif coğrafi-iqtisadi assosiasiyalar ilə bağlı olaraq üslubimetaforik çalarlar əldə etmişdir.
Qeyd etməliyik ki, yer şəxs və soy adları, millət adları frazeoloji ifadələrdən həm
Azərbaycan, həm də ingilis dillərində geniş istifadə olunur. Məs: ingilis dilində «according to
Cocker» ifadəsi hərfi olaraq «Kokkerə əsasən» kimi tərcümə olunsa da, “tamamilə düzgün”
və “dəqiq” mənalarını daşıyır. E. Kokker 1631-1675-ci illərdə yaşamış və elmi fəaliyyət
göstərmişdir. XVII əsrdə istifadə olunan hesab dərsliyinin müəllifi məhz E. Kokker olmuşdur
(6, 28).
Sally qadın şəxs adının əldə etdiyi metaforik məna ingilis həyat tərzinə xas olan bir ənənə
ilə bağlı olmuşdur. Bu şəxs adının iştirakı ilə düzələn Aunt Sally idiomu ingilis dilində
asanlıqla, heç bir problem yaranmadan günahlandırılan şəxsi bildirir. Ənənəvi bir ingilis
oyununda taxtadan düzəldilən, Aunt Sally adlandırılan fiqurun başına taxta parçaları ilə nişan
alardılar.
Aunt Sally canlı insan deyil, taxtadan olduğundan onun başına bu əşyaların atılması xalq
arasında «asan cəzalandırma» və sonralar isə «asan tənqid» assosiasiyası doğurmuşdur (3,
68). Bu səbəbdən də Aunt Sally ingilis cəmiyyətinin hər bir sahəsində, eləcə də siyasət
aləmində asanlıqla tənqid oluna bilən, tənqid olunması problem yaratmayan bir şəxsi bildirir.
İngilis dilindən tərcümə prosesində bu tipli idiomların şərhi ya anna dilində eyni və ya
yaxın semantik mənanı ifadə edən idiomla, belə idiomun dildə olmadığı halda isə təsviri yolla
mümkün olur. Aunt Sally məcaci mənada özünün lüğəvi mənasında («hücum və yaxud təhqiq
obyekti») tərcümə edilə bilər.
«Habson’s choice» ifadəsi isə «məcburi seçim» mənasını daşıyır. Belə ki, Hobson XVI
əsrdə İngiltərənin Kembric şəhərində istifadə üçün pulla at kirayə verən tövlənin sahibi olub.
O, tövləyə gələn müştərilərə yalnız qapıya yaxın olan atı götürməyə icazə verirmiş (6, 28).
Big Ben «Böyük Ben» İngiltərədə parlament binası üzərində quraşdırılmış saatın xalq
arasındakı adıdır. Bu saat onun yaradıcısı olan saatsaz Bencamin Hollun adı ilə
adlandırılmışdır.
John şəxs adının iştirakı ilə düzələn Johnny – come – lately ingilis dilinin Amerika
variantında John kişi adı əsasında yaranıb, müəyyən bir təşkilata, iş yerinə son vaxtlarda
qəbul olunsa da, ondan əvvəl burada işləyənləri ötüb keçən, daha artıq uğur qazanıb, diqqət
mərkəzində olan şəxsi bildirir (3, 708).

69

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Tərkibində Thomas şəxs adının işləndiyi Doubting Thomas idiomu ingilis dilində əyani
sübut olmadan heç bir kəsə inanmayan, hər şeyi öz görməyə can atan şəxsi bildirir. İdiom
tarixi assosiasiya nəticəsində meydana çıxmışdır. Belə ki, Bibliyaya əsasən İususun
ardıcıllarından biri olan Thomas İususan bədəninə toxunmayanadək onun ölmədiyinə
inanmaqdan imtina edir (3, 391).
Jack of all trades (hərfən bütün peşələri bilən Cek) idiomu bir çox işləri və ya peşələri
sınayan, lakin onların heç birində uğur qazanmayan şəxsi bildirir (1, s.199).
Başqa variantlara da malik olan bu idiom (Jack o fall trades is master of none; Jack o fall
trades and master of none; A Jack o fall trades i sof no trade) «heç bir işin ustası olmayan»
mənasını ifadə edir.
Mister Right / Miss Right (hərfən «gerçək cənab», «gerçək xanım») idiomu evlənmək
üçün ən münasib kişi və yaxud qadını bildirir. İdiomun tərcüməsi onun ingilis dilindəki
izahına (a perfect match) uyğun şəkildə, yəni təsviri yolla mümkündür: «evlənməyə tam
münasib kişi/qadın» (3, 243).
Jack Ketch – «cəllad» mənasında işlənir. XVII əsrdə yaşamış olduqca qəddar cəlladın adı
ilə bağlıdır.
Jack Miller – “şit, bayağı zarafat” mənasını daşıyır. İngiltərədə ilk zarafatlar, məzəli
əhvalatlar toplusunun müəllifi olmuş və 1684-1738-ci illərdə yaşayıb-yaratmış Cozef Millerin
adı ilə bağlıdır.
A Sally Lunn – “şirin kökə” mənasında işlənir. XVIII əsrdə yaşamış qadının adı ilə
bağlıdır (6, 28).
The Admirable Crichton “alim” mənasında işlənərək XVI əsrdə yaşamış şotland aliminin
adı ilə bağlıdır.
Klassik yazıçıların əsərlərindən götürülmüş və hal-hazırda frazeoloji ifadə səviyyəsinə
çatmış ifadələr ingilis dilində geniş yayılmışdır. V. Şekspirin öz adı və həmçinin onun əsərləri
ilə bağlı frazeoloji ifadələr burada daha geniş yayılmışdır. Məsələn, Ben Consonun Vilyam
Şekspirə müraciətlə dediyi «The Swan of Avon» ifadəsi hal-hazırda V. Şekspirin adını əvəz
edərək geniş işlənir.
B.Şeksprin personajlarının hər biri, komediya və ya tragediya qəhrəmanı olmasından asılı
olmayaraq frazeoloji ifadə daxilində işlənir. Məsələn «Hamlet without the Prince of
Denmark», «Something is rotton in the Denmark», «A Daniel come to judgement” və s.
Bir sıra digər görkəmli yazıçıların yaratdığı onomastik vahid tərkibli, xüsusilə də
antroponim tərkibli ifadələr hal-hazırda frazeoloji ifadə kimi ingilis dilinə tam hüquqla daxil
olmuşdur. Məsələn, Doctor Fell – heç bir səbəb olmadan hamıdan özünə qarşı nifrət oyadan
şəxs haqqında işlənir (4, 206).
Kraliça Annanın hökmranlığı dövründə saray həkimi olmuş Con Arbetnotun yazdığı «The
History of John Bull» satirik əsər sonralar Con Bull ifadəsinin ingilis burjua təbəqəsini təmsil
edən bir ifadə kimi işlənməsinə səbəb olmuşdur.
Robert Bemsin işlətdiyi «John Barleycorn» ifadəsi isə hal-hazırda Britaniyada «pivə və
spirtli» içkilər mənasında işlənir.
Şeirin mənası buna səbəb olmuşdur:
Jon Barleycorn was a hero bold,
Of noble enterprise;
For if, you do but taste his blood
I will make your courage rise
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Then let us toast John Barleycorn
Each man a glass in hand
And may his great posterity
Ne’er fail in old Scotland (2, 242).

Çox maraqlı frazeoloji ifadələrdən biri də Tomas Mortonun «Speed the Plough»
komediyasından götürülmüş «camaat nə deyər» mənasında işlənən «What will Mrs. Grundy
say» ifadəsidir.
Çarlz Dikkensin əsərlərində işlənmiş antroponim tərkibli frazeoloji ifadələr İngiltərədə
geniş surətdə yayılmışdır. «Oliver Twist» əsərində cibgir Con Dokinsonun ləqəbi ilə bağlı «an
artful Dodger», yəni «mahir oğru» frazeoloji ifadəsi; «David Copperfield» əsərindən «etiraz
yoxdur» mənasında işlənən «Barkis is willing», «Pickwick Club» əsərində «türkün sözü»
mənasını daşıyan «in a Pickwick sense» frazeoloji ifadəsi hal-hazırda İngiltərədə işlənən
geniş yayılmış antroponim tərkibli frazeoloji birləşmələrindəndir.
Adların məcaziləşdirilməsi və onda emosional çalarlıqların meydana çıxması
kommunikativ məqsədə xidmət edir və bu xüsusilə millət adlarının məcaziləşdirilməsində
geniş müşahidə olunur. Millət bildirən adların məcazi-emosional çalarlıqlar əldə etməsi bu və
ya digər millətin etnik xüsusiyyəti ilə assosiasiya nəticəsində meydana çıxır. Tarixən irland,
fransız, holland və digər millətlərin nümayəndələri ilə kontaktda olmuş ingilislər onların bu
və ya digər etnik xüsusiyyətinə əsaslanaraq onların milli adını məcaziləşmiş emosional
çalarlıqla idiomlara çevrilmişlər.
Bu tipli idiomların bir çoxu Irish («irland») etnonimi ilə bağlıdır. Misal üçün, Irish joke
(«irland zarafatı») ifadəsində irlandiyalılar başqa tərzdə düşünən və yaxud kobud bir xalq
kimi təqdim olunur (3, 695). Və yaxud Amerikanın məskunlaşdığı çağlarda Britaniyadan
köçüb gələnlər arasında çox saydı irlandiyalıların olması, onların qızğın, coşqun etnik
xüsusiyyəti Amerika ingiliscəsində to Irish up idiomunun meydana çıxmasına səbəb olmuşdur.
Hərfən «irlandlığı tutmaq», yəni «irland keyfiyyətini büruzə vermək» anlamında olan to
arouse Irish up, «qızışdırmaq», «əsəbiləşdirmək» mənasını ifadə edən to get Irish idiomu
emosional etnik çalarlıq ifadə edir (5, 858).
Double-dutch yumoristik ifadə kimi, anlaşılmaz, ədəbi dilin normalarına tabe olmayan
danışıq tərzini bildirir. Bu emosionallıq ifadənin tərkibindəki dutch («holland») ünsürü ilə
bağlı olub, hollandların ingilis dilində danışıq tərzinə işarə edir.
Double dutch hərfən «ikiqat hollandca» anlamında olub, kiminsə ingiliscə danışıq tərzinin
ədəbi normadan ikiqat uzaq olduğunu, jarqonlarla dolu olduğunu nəzərdə tutur: Their
conversation about computers was all double – dutch to me! (3, 390). «Onların kompyuterlə
bağlı söhbəti mənim üçün olduqca anlaşılmaz idi».
The Dutch have taken Holland! İfadəsi hərfən «Hollandlar Hollandiyanı qəsb ediblər»
mənasında olsa da, onun emosional-məcazi mənası məlum bir şey haqqında məlumat
verməyin yersizliyini göstərir.
Həmin ifadənin Azərbaycan dilinə də daxil olmuş «Amerikanı yenidən kəşf etmək»
idiomu ilə tərcüməsi mümkündür (3, 82).
Daha bir idiomda fransızların etnik xarakteri öz emosional ifadəsini tapır:
Frech leave icazə almadan işi tərk etməyi və yaxud heç kimlə xudahafizləşmədən, heç
kimin xəbəri olmadan çıxıb getməyi bildirir (3, 522).
Yunan dilini (Greek) başa düşməyən ingilislər Greek etnonimi ilə «başa düşülməmək»,
«anlaşıqsız olmaq» məfhumları arasında assosiasiya yaratmaqla, Greek (yunan) etnoniminə
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anlaşılmazlıq konnotasiyası əlavə etmişlər. Misal üçün, it’s all Greek to me yumoristik tərzdə
“nəyi isə qətiyyən anlamamaq” konnotasiyasını ifadə edir (3, 578).
Greek etnonimi başqa bir idiomda tarixi konnotasitya («düşmən xalq», «etibarsız xalq»)
əldə etmişdir. Beware of Greeks bearing gifts idiomunda mərhəmətli görünən hər bir kəsə
etibar etməmək xəbərdarlığı ifadə olunur Bu həmin tarixi-mifoloji faktla bağlıdır ki, Troyanı
məğlub edə bilməyən yunanlar hiyləyə əl ataraq Troyalılara taxtadan hazırlanan böyük bir at
fiquru bağışlamış, onun içində gizlənən yunan döyüşçüləri gecə ikən troyalı keşikçiləri
öldürərək, şəhərin qapılarını yunanlar üçün açmışlar (3, 578)
Bu idiomun ingilis dilində bir neçə variantı işlənməkdədir: I fear the Greeks even when
bringing gifts və s.
Bu deyimlər məşhur olduğundan, bəzən onun yalnız bir hissəsidə eyni mənada işlədilir:
Greek gifts. Tarixi assosiasiya (troyan-yunan düşmənçiliyi) nəticəsində düşmən hədiyyəsinin
təhlükəli ola bilməsi ideyası formalaşmışdır.
Yad millətin dilinin anlaşılmaz olması assosiasiyası Greek etnoniminin iştirakı ilə düzələn
başqa bir idiomun da konnotasiyasında müşahidə olunur:
Göründüyü kimi, ingilis dilində şəxs, şəhər və millət adları əsasında yaranan idiomlar bu
və ya digər tarixi fakt, keyfiyyət və s. assosiasiyalarla bağlı olaraq kommunikativ funksiya
daşıyan məcazi mənalar əldə etmişdir.
Adların məcaziləşdirilməsi və onda emosional çalarlıqların meydana çıxması
kommunikativ məqsədə xidmət edir, yəni fikrin emosional, dəqiq, yığcam şəkildə ifadəsini
təmin edir.
Göründüyü kimi, ingilis dilində şəxs, şəhər və millət adları əsasında yaranan idiomlar bu
və ya digər tarixi fakt, keyfiyyət və s. assosiasiyalarla bağlı olaraq kommunikativ funksiya
daşıyan məcazi mənalar əldə etmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalə ingilis dilinin tarixi
xüsusiyyətləri haqqında zəngin mənbə rolunu oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni dil faktlarından istifadə olunması məqalənin elmi yeniliyi
hesab edilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr səviyyəsində ingilis
dilinin leksikasının tədrisində istifadə oluna bilər.
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Выражение эмоциональности и метафорических значений является важным
аспектом ономастических единиц. Эта функция обнаруживается во всех сферах
ономастики — в топонимии, антропонимики и этнонимии. Появления таких
эмоционально окрашенных выражений в языке было связано с социокультурным
образом жизни, традициями, историческими случаями в англоязычных странах.
Изучение таких выражений имеет большую коммуникативную важность и
способствует сохранении эмоционально окрашенных выражений в переводе с
английского на родной язык.
N. Bashirova

Emotional-stylistic colors of onomastic units
Summary
An important aspect of onomastic units is expression of emotions, metaphorical meanings
serving to make the speech laconic and amusing. This function is observed within all spheres
of onomasticon: toponymy, anthroponomy and ethnonymy. Appearance of such emotionally
colored expressions have been associated with socio-cultural life-style, traditions, historical
events of English-speaking countries. Learning of such expressions is of great communicative
importance and promotes keeping emotionality of English culturally-colored expressions in
the process of translation from English into the native language.
Redaksiyaya daxil olub: 03.05.2018
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Mətnin formalaşmasında terminlərin rolu
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терминообразующий, наука, связь
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Azərbaycan dilçiliyində mətn sintaksisinin müxtəlif səviyyədə öyrənilməsi problemi XX
əsrin ortalarından sonra sürətlənmişdir. Dilçiliyin bu yeni sahəsi son qərinəsindən bütün
təfərrüatları ilə bir linqvistik elm sahəsi olaraq formalaşmışdır.
Mətnin bütövlüyü deyəndə onun məzmun vahidliyi, məna vəhdəti, komponentlərin
qarşılıqlı münasibətlərində yaranan əlaqə üsulları, quruluş qapalılığı, əlaqə üsullarının
dərinliyi və çoxtərəfliliyi, mətndaxili qrammatik və leksik vahidlərin açar söz və cümlələrin
varlığı, onların rəngarəng vasitələrlə dəyişmə resurslarının olması nəzərdə tutulur.
Mətnin bütövlüyü formal-qrammatik, struktur-semantik və məntiqi-semantik
qanunauyğunluğun yekunu kimi meydana çıxır. Kamal Abdullanın və Kamil Vəli
Nərimanoğlunun təbirincə desək, mətn bir mənzərəni əhvalatı, mətləbi təzahür etdirir və
oradakı cümlələr ayrı-ayrı hissələr kimi müəyyən bir bütövü əmələ gətirir (11, 542).
Mətnlər eyni zamanda mikro və makro mətnlərə ayrılır. Dilçiliyin obyekti olan mətni və
mətn dilçiliyinin obyekti olan mətni bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Dilçilik nöqteyinəzərindən ən müxtəlif profilli mətnlər tədqiqata cəlb oluna bilər və onların tədqiqedilmə
aspektləri də müxtəlif ola bilər (2, 222).
Mətn dilçiliyi sahəsindəki tədqiqatlar əsasən iki aspektdə aparılır:
Birinci aspekt mətn qurulmasının ümumi qanunauyğunluqlarını üzə çıxarmaq məqsədilə
aparılan təhlillərdir. Belə təhlil zamanı mətn dilçiliyinin obyekti kimi tekstema götürülür.
Tekstema - “fonema”, “morfema”, “leksema”, ”frazema” ilə analogiyada yaranan termin olub,
işarə etdiyi vahidin nitq səviyyəsinə deyil, dil səviyyəsinə aid olduğunu göstərir.
İkinci aspekt tekstemanın aktuallaşması ilə bağlıdır, yəni konkret qarşıya qoyulan
müəyyən bədii, elmi profilli mətn kəsiyinin linqvo-üslublu statusunun təyin edilməsi ilə
bağlıdır.
Mətni həmin aspektlərdən öyrənərkən, qarşıya müəyyən çətinliklər də çıxır. Mətni də eyni
ilə cümlə kimi başlanğıc orta və son mərhələlərə bölərək öyrənmək lazım gəlir. Mətnin
baslanğıc hissəsi bütün mətnin əsas tematik düyününə çevrilir. Yəni bu başlanğıc cümlə
quruluşundakı mübtədanın, subyekt ideyasının yerinə yetirdiyi funksiyanı reallaşdırır. Mətnin
bu başlanğıc hissəsi mətnin qurulma prosesində həm orta, həm də son mərhələdə eksplisit
(açıq) və implisit (gizli) şəkildə təkrar oluna bilər.
Hər bir mətnə xas komponentlər mövcuddur. Sintaktik bütövlərin tərkibində cümlələr
müxtəlif vasitələrlə əlaqələnir. Sintaktik bütövlərin tərtibi fikrin açıq və gizli ifadəsi əsasında
mümkün olur. Sintaktik bütövlərdə fikir və hər bir bitmiş fikrin təfərrüatları əksərən real
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şəkildə müxtəlif nitq vasitələri ilə ifadə olunur (eksplisit ifadə tərzi) lakin bir çox məsələlər
mətnin əvvəlki və ya sonrakı cümlələrinə situasiyaya əsaslandığından mətnin gedişində
təsəvvür edilir, dil vasitələri ilə öz ifadəsini tapa bilmir və bir növ gizli verilmiş olur (implisit
ifadə tərzi). Hər iki forma mikrotemanın açılışına xidmət edir.
Cümlənin konteksdən kənar gizli mənası presuppozisional mənadır. Prezuppozisional
məna kontekst və situasiya ilə müəyyənləşir. Fikrin presuppozisional ifadəsi fikrin implisit
ifadə tərzidir (10, 440).
Sintaktik bütövlərin komponentlərini əlaqələndirən iki əlaqə üsulu: zəncirvari və paralel
əlaqələr hamı tərəfindən qəbul edilir. Zəncirvari əlaqənin əsas xüsusiyyəti budur ki, əvvəl
gələn cümlənin mövzusu sonrakı cümlənin mövzusu kimi çıxış edir. Bu qayda sintaktik
bütöv boyu davam edir. Bu prosesdə əsas rolu təkrarlar oynayır. Zəncirvari əlaqə təkrarların,
sinonim sözlərin və əvəzliklərin köməyi ilə formalaşır.
Mətni yalnız dilçilik deyil, həmçinin digər elm sahələri -ədəbiyyatşünaslıq, üslubiyyat,
sosiologiya da tədqiq edir. Dilçilikdə mətnə hazır məhsul, nitq-əqli prosesin nəticəsi kimi
baxılır. “Mətn” termininin bir neçə işləm növü var. Bir tərəfdən mətn anlayışı danışanın
fikrinə əsasən özlərində bitmiş mənanı ehtiva edən bir və yaxud bir neçə cümlədən ibarət hər
hansı bir söyləmi təyin etmək üçün işlənir. Digər tərəfdən isə, bu terminlə hekayə, roman
məqalə və s kimi nitq əsərlərini adlandırırlar (6, 7).
Mətndaxili əlaqələr, onların struktur semantik parametrləri mətn dilçiliyi üçün əsasdır.
Mətndaxili əlaqəliliyi təmin edən vasitələrin öyrənilməsinə bir çox tədqiqatlar həsr olunub. T.
Nikolayeva üç əsas mətnyaradıcı vasitə ayırır: 1) söz sırası 2) intonasiya 3) mətn
münasibətlərinin eksplisit seqment göstəriciləri – xidməti xarakterli “xırda sözlər” (7, 26).
Ümumiyyətlə, mətn yaranmasında aşağıdakı formal əlaqə vasitələri iştirak edir:
1. Fonetik təkrar – bura alliterasiya, assonans kimi bədii üslubi üsullar daxildir.
2. Morfoloji təkrar – cins, zaman, hal kateqoriyası əlamətlərinin təkrarı
3. Leksik təkrar – sözlərin tam, natamam, yəni müxtəlif qrammatik formalarda olan
təkrarı və sıfır təkrarı
4. Sintaktik təkrar – söz sırasının tam və natamam təkrarı xiazm və s.
5. Leksik-qrammatik vasitələr – bağlayıcılar, önsözlər, determinantlar və s.
6. Deyktik elementlər – müxtəlif tipli əvəzliklər, artikllar və s.
Bu formal əlaqə vasitələrinin mətn yaranmasında rolunu tədqiq etmək üçün makromətnə
bütövlükdə baxmaq mümkün deyil. Bunun üçün makromətni daxili hissələrə müstəqil və
əlaqəli mikromətnlərə bölmək zəruridir. Mikromətn dilçilikdə bu terminlərlə adlandırılır:
mürəkkəb sintaktik bütöv, böyük sintaktik bütöv, frazafövqi vahid diskurs və s. (7, 27).
Sintaktik bütövlər komponent tərkibinə görə sadə, mürəkkəb ola bilər. Strukturkompozisyon baxımdan isə mətn bu mərhələlər vasitəsilə yaranır: 1) başlanğıc 2) orta 3) son
Sadə mürəkkəb sintaktik bütövdə üç sadalanan mərhələnin hamısını müəyyən etmək
mümkün deyil. Bu tip cümlələrdə yalnız başlanğıc və son mərhələləri ayırmaq olar.
Birinci mərhələnin, yəni başlanğıcın əsas xarakterik cəhəti budur ki, onun içindəki cümlə
semantik-qrammatik bütövlüyə meyillidir. Başlanğıc kontekstin digər hissələri ilə müqayisədə
daha müstəqildir. Onu mətnin kəskin başlanğıcı adlandırmaq olar.
Orta mərhələ isə başlanğıc hissədəki mətnin məzmununu açır.
Mətnin son mərhələsi onun sərhədlərinin ayrılmasına, eyni zamanda mətndəki məzmun və
informasiyanın yekununa çevrilir.
Sadə mürəkkəb bütövdən fərqli olaraq mürəkkəb sintaktik bütöv bir sıra semantik
əlaqələrin və onların formal əlaqə vasitələrinin mövcudluğu ilə seçilir.

75

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Mətnin müəyyənləşdirilməsində həcmin heç bir rolu yoxdur. Əsas meyar onun
koherentliyi və təbii ki verbal kommunikasiya zamanı istifadə oluna biləcəyidir.
Mətnlər məzmununa görə elmi, bədii, publisist mətnlərə ayrıla bilər. Biz isə məqalənin
məzmununun açılışını, izahını bədii metnler üzərində işlədik.
Mətnlərin yaranmasında leksik vahidlər mühüm rol oynayır. Leksik vahidlər, yəni sözlər
müxtəlif qruplara qruplara bölünür: Terminlər, ümumişlək sözlər, sinonimlər, omonimlər,
antonimlər və s.
“Elm və texnikanın bu və ya digər sahəsinə aid dildə xüsusi funksiya daşıyan, anlayışı
ifadə (işarə) edən söz, elmi dil vahidi termindir. Termin hər hansı müəyyən xüsusi sahə
dairəsində anlayışı dəqiq təyin etmək və onu başqa anlayışlarla münasibətini müəyyən etməyə
dəqiqləşdirməyə imkan verir. Həmçinin terminlər müəyyən sahə üçün xarakter olan əşya,
hadisə, onların xassə və münasibətlərinin xüsusiləşdirici rolunu oynayır” (9, 4).
Göründüyü kimi, terminlər ən çox tədqiqat işi aparılan zaman ictimai-siyasi həyatda baş
verən dəyişikliklərdən, həmçinin elmi-texniki, ictimai-siyasi ədəbiyyatların tərcüməsi
prosesində yaranır. Çex dilçisi K. Soxorun apardığı hesablamalara görə, müasir dünya
dillərində meydana gələn yeni sözlərin 90%-ni terminlər təşkil edir. Terminlər müxtəlif
sahələrə aid ola bilər: tibb terminləri, dilçilik terminləri, hərbi terminlər, iqtisadi terminlər və s.
Terminlər dilin leksik qatını təşkil edir. Mətnlərin yaranmasında terminlərin də spesifik
funksiyası var.
Əbülhəsənin “Dünya qopur” romanından götürülmüş kiçik mətn parçasına diqqət yetirək.
“Dünya qopur” romanında 20-ci illərin əvvəlində Azərbaycan kənd və qəsəbələrində ilk
inqilabi tədbirlərin həyata keçirilməsi, tarixdə ilk dəfə olaraq kəndli kütlələrinin öz hüquq və
taleyinin sahibi olması ictimai həyatdakı köhnəliklə yeniliyin toqquşması fonunda mükəmməl
bədii inikasını tapmışdır.
“Yanğın lap sabaha yaxın genişlənib qabağı alınmayacaq dərəcəyə çatanda ancaq qəsəbə
duyuq düşmüşdü, lakin bilən kimi də yanğını söndürmək üçün lazımlı tədbir görmək mümkün
olmadı. Yuxudan kal oyananlar geyinib yanğın yerinə cumurdularsa da, hələ bir iş görə
bilmirdilər. Çünki içəridə partlayan güllələr camaatı evə girməyə qoymurdu. Bir də axı içəri
girib nə qayıracaqdılar? Yanğın dəli bir acıqla qəhqəhələr çəkib bütün şiddəti ilə davam edirdi.
Alov darvaza qabağında duran adamın üzünü yandıra biləcək qədər şiddətli idi. Camaat
Həmzənin zirzəmisindəki dövlətdən və buranın yetimxana şeyləri ilə dolu olduğundan
xəbərdardır, lakin bunu yanğından qurtarmaq üçün əllərindən heç nə gəlmirdi. Od düşə
biləcəyindən qorxan qonşular tələsik öz evlərini boşaldırdılar və sanki, getdikcə od böyüyür,
genişlənir qabağına düşəni sümürə-sümürə irəliləyirdi.
— Ay, camaat, evin dal tərəfindən yan divarlardan gedin, oraları güllə tutmur.
Əzizin birdən-birə eşidilən bu sözləri bayaqdan bəri iflic kimi hərəkətsiz dayanan
camaatın elə bil əlini, qolunu açdı, bir anda izdihamın içindən lapatkalı, külünglü belli, lomlu
adamlar burulub evin yan və arxa divarları tərəfə keçdilər. İndi məqsəd bunları uçurub
yanğının ətrafa yayılmasının qabağını kəsməkdi. Əzizin əmri ilə bir anda qəsəbədən onlarca
külüng vuranlar da artdı. Onlar evin arxa və yan divarlarında od tutmuş qapı-pəncərələri
taqqa-taqla uçurdub zərərsizləşdirməyə başladılar. Od-alov hələ müqavimət göstərirdisə də,
kütlə çəkilməyirdi. Çınqıl torpaq vasitəsilə ən birinci olaraq yanğın qonşu evlər üçün
zərərsizləşdirilirdi. Elə bu arada yağışın yağması yanğın söndürənlərin işini xeyli asanlaşdırdı.
Yağış yanğınla odu söndürənlərin arasında elə bir sədd yaradırdı ki, bundan odun, alovun
təsir gücü xeyli azalır, işləyənlər daha cürətli dururdular. Güllə səsi kəsildiyinə görə indi bir
çoxları özünü oda alova vurub, yetimxana şeylərindən bacardığını xilas etməyə çalışırdı. İndi
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böyük evin tavanı tökülməyə başlayırdı, atəş təslim olur, alovun dili qısalırdı.”
 Mətndə işlənən yanğın sözü mətnyaradıcı funksiya yerinə yetirir, həmçinin nəzərdə
tutulan vahid açar söz rolunu oynayır. Yanğın sözü bədii məkanda işlənib müxtəlif semantik
komponentlər yaradıb. Dünyanın dil mənzərəsini dərk etmək üçün yanğın sözü mühüm rol
oynayır. Süjet xətti, müəllifin niyyəti həmin söz vasitəsilə açılıb göstərilir. Müəlliflə hadisənin
baş verməsi arasında münasibət bildirir. Yanğın sözünün mətndə adekvat xarakteri normal
praqmatik və məntiqi inkişafı göstərir.
 Yanğın sözü mətnin bütün korpusunda funksionallaşır. Mətndə bu söz 10 dəfə
işlənmişdir-təkrar edilmişdir. Təkrarlar mətndə period yaradır. Mətndə təkrarların olması heç
də keyfiyyəti aşağı salaraq ləğv etmir əksinə emosionallığın artmasına gətirib çıxarır. Bəzən
bir sıra əsərlərdə tez-tez təkrarlanan sözlər çox vaxt bir rəmz kimi çıxış edirlər. Bəzən isə qısa
bir ifadə daxilində işlənən təkrarlar tamamilə bədii əhəmiyyət kəsb edirlər, yəni yalnız onların
vasitəsilə müəllif öz fikrini oxucusuna istədiyi qədər emosional və qabarıq çatdıra bilmiş olur.
Bu mətndə də yanğın sözü emosionallığı, fikrin ifadə gücünü, qabarıqlığını öz sinonimik
ortaqları ilə (od, alov) daha da gücləndirir. Təkrarların başlıca xüsusiyyətlərindən biri də
onların mətnin yaranma və formalaşmasında mühüm rol oynamasıdır. Mətn daxilində təkrar
işləndikcə sanki bir xətt boyunca hərəkət edərək yenə də özünə qayıdaraq, nəhayət, mətni
tamamlayır. Və period əmələ gətirir. Yanğın leksik vahidi mətndə periodik təkrar yaratmışdır.
 Bu mətn parçası yanğın hadisəsi haqqında məlumat verir, bu baxımdan mətn
kommunikativ vahiddir.
 Yanğın semantik oppozisiyanı mətndə gerçəkləşdirir – “Yağış yanğınla odu
söndürənlərin arasında elə bir sədd yaradırdı ki, bundan odun, alovun təsir gücü xeyli azalır,
işləyənlər daha cürətli dururdular. ”- cümlədə yanğın və onun söndürülməsi, od, yanğın və
yağış bir-birinə əkslik təşkil edir və semantik oppozisiyanın nümunəsi kimi göstərilə bilər.
 Yanğın sözü mətndə metaforik bir ifadə yaratmışdır – “Yanğın dəli bir acıqla
qəhqəhələr çəkib bütün şiddəti ilə davam edirdi.” “Alovun dili qısalırdı” - metaforik məqamda işlədilib. Mətndə işlənən bu metaforlar
mətnyaradıcı işarə kimi çıxış edir. Mətndə effekt yaradır. Metaforik informasiya ötürür.
 Mətndə istifadə olunan antonimlik – yandırmaq, söndürmək, yağış mətnin əsasını
komponentləri yaratmışdır.
 Epik janrın yaranmasında Əbülhəsənin “Dünya qopur” romanından götürülmüş bu
mətn parçasının rolu böyükdür.
 Yanğın sözü mətndə emosiyaları üzə çıxarır. İnsanlar arasında təşviş yaradır. Onların
bu vəziyyətdəki psixoloji durumlarının incəliklərini oxucuya sərgiləyir.
 Yanğın vahidi mətndə obrazların təsəvvüründə və təfəkküründə hər bir fərd üçün
özünəməxsus şəkildə dərk edilir.
 Yanğın sözü mətndə üç funksiyanı məharətlə yerinə yetirmişdir:
1. Hadisələr arasında sərhəd yaratma
2. Süjet yaratma funksiyası
3. Janr yaratma funksiyası
1. Mətndə təsvir olunan müxtəlif hadisələr arasında sərhədlərin fərqləndirilməsində yanğın
sözünün roluna diqqət yetirək: Yanğın sabah yaxın daha da genişlənir və camaat da bilirdi ki,
Həmzənin zirzəmisi dövlətlə yetimxana şeyləri ilə doludur və onları yanğından qurtarmaq
lazımdır. Yanğın sözü mətndə bu iki hadisəni əlaqələndirir. Yəni Həmzənin zirzəmisindəki
var - dövləti, yetimxana şeylərini yanğın səbəbindən xilas etmək lazımdır.
2. Yanğın, od, alov, güllə - sözləri mətnin süjetinin qurulmasında iştirak edən əsas
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vahidlərdi.
3. Eyni zamanda mətndə işlənən sözlər, hadisələrin təsviri, sözlərin işləm məqamları
mətnin janrını müəyyənləşdirir.
 Yanğın sözünün sistem mənalarına diqqət yetirək:
Yanğın. is. 1. Binanı, əmlakı, ümumiyyətlə, yana bilən hər şeyi geniş miqyasda qaplayıb
məhv edən alov, atəş, habelə yanma prosesinin özü. 2. Yanğın dəstəsi – yanğını söndürmək
üçün ixtisaslaşmış şəxslərdən ibarət dəstə. 3. Yanğın maşını – yanğını söndürmək üçün
qüvvətli nasoslarla təchiz olunmuş maşın. 4. Məc.: Geniş sahələrə yayılan hər tərəfi qavrayan
bir hadisənin güclü təzahürü ,inkişafı haqqında.
 Yanğın sözü terminoloji sistemdə də özünə yer tapmışdır.
 Yanğın sözü mətndə - söndürmək - yerinə qurtarmaq – sözlərinin yanında gələrək
obyektə münasibət, obyektin çıxış nöqtəsini və s bildirir.
Məqalənin aktuallığı. İlk dəfə olaraq Azərbaycan bədii mətnləri əsasında tibbi və hərbi
terminlərin mətnyaratmada imkanları nəzərdən keçirilir. Həmin terminoloji vahidlərin
semantikasına da toxunulmuşdur. Məqalənin aktuallışını bu və ya digər amillər şərtləndirir
Məqalənin elmi yeniliyi. Birinci dəfə olaraq terminoloji vahidlərin, mətndaxili əlaqələrin
yaranmasındakı rolu əsaslandırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədris tətbiq olunma ölçüləri ilə reallaşır.
Tələbələr, magistrantlar bu məqsədlə həmin məqalədən istifadə edə bilərlər.
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Ф. Юсифли

Роль терминов в формировании текста
Резюме
В статье определяется роль текстообразующих средств, внутри этих средств
показывается участие морфологических, лексических средств в процессе
текстообразовании. Обоснован текстообразовающий потенциал, текстообразующий
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активность и интенсивность этих терминов как лексико-терминологических средств.
F. Yusifli

The role of terms in the process of texture
Summary
In this article is dealing with the means which used in formation texts, almond these is
shown the role of lexical, morphological means in process of texture. The terms potential,
activity in creation of texts are based as a lexical-terminological means.
Redaksiyaya daxil olub: 27.04.2018
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История исследования проблемы формирования
лингвистической компетенции
Афет Наметова
Азербайджанский Университет Языков
Рецензенты: д.ф. по филол., доц. А.Х. Рамазанова,
д.ф. по филол., доц. Ш.А. Албалиев,
Ключевые слова: лингвистическая компетенция, носитель языка, коммуникативная
компетенция
Açar sözlər: linqvistik kompetensiya, dil daşıyıcısı, kommunikativ kompetensiya
Key words: linguistic competence, native speaker, communicative competence
Проблема обучения речевой коммуникации на изучаемом языке неоднократно
затрагивались разными авторами. Однако, несмотря на значительный интерес, данная
проблема всё ещё остается одной из сложных, актуальных, недостаточно изученных и
далёких от разрешения проблем. По мнению исследователей проблемы, приобретение
лингвистических знаний становится совершенно бессмысленным и безрезультатным в
случае, если изучающие иностранный язык не могут пользоваться лингвистическими
средствами данного языка для обмена информацией, мыслями, идеями и эмоциями [1;
7]. В условиях коммуникативного обучения иностранному языку необходимо
постоянно уделять внимание как функциональным, так и структурным аспектам языка.
Особую актуальность данное утверждение приобретает в условиях языкового вуза, где
одной из основных целей обучения является формирование у студентов
коммуникативной компетенции на изучаемом языке. Формирование коммуникативной
компетенции предполагает большое число людей, являющихся носителями языка, а
также людей, которые используют английский язык в целях коммуникации,
непосредственно вовлечены в процесс обучения языку в качестве учителей,
составителей программ, издателей, экзаменаторов. Таким образом, можно говорить о
том, что в современном мире область обучения английскому языку и его изучения
является сферой академических, личностных, политических и коммерческих интересов.
Следует отметить, что в эпоху глобализации повсеместное возросшая роль
распространение английского языка имеет парадоксальные последствия. Так,
совершенно правомерно возникают вопросы о том, кому принадлежит английский язык,
и, соответственно, кто может и должен принимать решение относительно того, как
следует ему обучать [2; 135]. Само понятие “носитель английского языка” в эпоху
глобализации требует переосмысления и уточнения [3; 73]. Возникает необходимость в
осмыслении того насколько значимым является данный термин для определения норм
использования языка. Совершенно очевидно, что в случаях, когда речь идёт с менее
распространённых языках, на которых говорит определённое количество людей,
проживающих на определенной территории, понятие “носитель языка” является
гораздо менее расплывчатым, чем в ситуации с основным языком общения в
глобальном масштабе, каковым является английский язык. Следует отметить, что как
только тот или иной язык выходит за пределы того пространства, где он является
доминирующим языком, носители которого составляют подавляющее большинство

80

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

местного населения, ситуация меняется коренным образом, что даёт импульс для
появления различных, порой достаточно противоречивых точек зрения. В
исследованиях по проблеме указывается на то, что до самого недавнего прошлого
многие носители британского варианта английского языка, считающие себя исконным
носителями английского языка, считали, что американский вариант английского языка
является своего рода отклонением от единственное “правильного” варианта
английского языка [4, 118-120]. Несмотря на существовании многочисленных
локальных вариантов на теории Британии, которые иногда значительно большей
степени отличаются от общепринятого, “стандартного варианта английского языка, но,
однако, не воспринимаются носителями язык как отклонения от нормы. Подобные
теории оказываются совершенно беспочвенными, когда количество людей, говорящих
на том или ином варианте значительно превышает число носителей языка, говорящих в
стандартном варианте, как это произошло с вариантом английского языка, в котором
говорят в США. В случае с американским вариантом английском языка следует
отметить, что в современном мире подавляющее большинство людей, изучающих
английский язык, как второй или как иностранный язык делают это именно потому, что
данный язык является доминирующим языком на территории США. Можно с
уверенностью говорить о том, что в условия глобализации именно язык одной из
наиболее могущественных в политическом и экономическом отношении держав,
становится наиболее изучаемый. Несмотря на кажущуюся неотвратимость этого
процесса, сегодня немного люди подвергают сомнению легитимность, законность
существовании различных стандартов английского языка в странах, где данный язык
является доминирующим. Таким образом, совершенно обосновано можно говорить о
существовании
стандартного,
общепринятого
американского,
стандартного
австралийского, общепринятого новозеландского и многих других вариантов
английского языка в странах, где на нём говорит подавляющее большинство населения.
Следует также отметить, что во многих стран английский язык является официальным,
государственным языком, хотя не является языком большинства. В качестве примера
можно привести Индии, Сингапур, Нигерию, где на английском языке говорит
подавляют большинство людей, которые, однако, не являются его носителями. В связи
этим возникает вопрос о том, существуют ли локальные варианты английском языка в
перечисленных и многих других странах, где говорят на английском языке и можно ли
говорить о существовании датского, китайского мексиканского и других вариантов
языка. На этот счёт существуют различные, достаточно противоречивые мнения. Роль
английского языка в современно мире, статус “lingua franca”, основного языка общения
на глобальном уровне неминуемо приводит к расширению границ, в которых
английский язык используется в кaчестве средства речевого общения. Исследователи
проблемы указывают на то, что сферы использования английского языка в условиях
глобализации можно условно подразделить на три группы. В первую группу входят
англоязычные страны, где основное население составляют носители языка. Ко второй
группе относят бывшие колонии Британии, где английский язык является
официальным. В третью группу входят страны, не относящиеся к постколониальному
пространству, где английский язык не является ни языком, на котором говорят
носители языка, составляющие большинство населения, ни официальным языком, на
котором говорит население бывших колоний. При этом следует отметить, что
количество стран, входящих в данную группу, постоянно возрастает. Здесь язык
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коммуникации на глобальном уровне используется преимущественно в прагматических
целях. Исследователи теоретических и практических аспектов проблемы указывают на
то, что если в первых двух группах можно с достаточной степенью уверенности
говорить о существовании вариантов английского языка, относительно третьей,
постоянно расширяющейся группой подобного единодушия не существует. Не
существует единого мнения относительно того, следует ли говорить о появлении
нового общепринятого, стандартного международного варианта английского языка, со
своими правилами и нормами, отличными от тех, которые характерны для всех
остальных вариантов.
Говоря о формировании лингвистической компетенции на английском языке у
студентов языкового вуза, мы присоединяемся к мнению авторов, которые говорят о том,
что уровень владения языком выпускников специального вуза, включая уровень их
речевой подготовки, должен быть в максимально возможной степени приближенным к
уровню лингвистически образованных носителей языка. Модель вербального и
невербального поведения носителей языка должна служить в качестве эталона речевого
поведения для будущих специалистом. Соответственно, следует, прежде всего, выяснить,
что же означает термин “носитель языка”, кого мы можем считать носителем того или
иного языка. Носителями того или иного языка традиционно считают людей, которые
усвоили язык совершенно естественным образом, в детстве, не прилагая усилий.
Практически все дети обладают способностью к изучению языка, и испытывают
настоятельную необходимость в общении. Носители языка, усвоившие язык в
естественной среде, т.е. в среде, где данный язык является естественным средством
общения, используют родной язык правильно, в соответствии с нормами, принятыми в
обществе носителей языка, одним из которых он является. Обычно носители языка знают,
что является приемлемым, а что таковым не является. Помимо критерия правильности,
существуют критерии знания и соответствия.
Предполагается, что носитель языка знает правила и нормы функционирования
языка в обществе, членом которого он является, и делаёт всё возможное, чтобы им
соответствовать. Во многих случаях определение носителя языка, который должен
соответствовать вышеперечисленным критериям, не вызывает никаких сомнений,
особенно применительно к ситуациям, когда речь идёт о языках, на которых говорит
небольшое количество людей на определённой территории. В качестве иллюстрации
можно привести исландский язык, на котором говорит 300 тысяч исландцев,
проживающих на острове площадью 100 тысяч квадратных километров. Для
большинства людей, являяющихся уроженцами Исландии, исландский язык является
естественным средством речевого общения, и они, в определённой, степени, являются
экспертами в области языка и непосредственно отождествляются с исландской
культурой. Если в подобном контексте термин “носитель языка” имеет достаточно
определённое значение, то в ситуации, когда речь идёт о языках, имеющих гораздо
более широкую сферу использования, особенно в случае с основным языком общения
на международном уровне, каковым является английский язык, положение не является
столь однозначным. Достаточно сложно определить, кто же является носителем
английского языка, на котором говорят в Англии, Уэльсе, Шотландии, Северной
Ирландии, Южной Ирландии, США, Новой Зеландии, Австралии, Индии, Нигерии и
многих других странах мира. При этом следует отметить, что многие люди, не
являющиеся носителями английского языка в традиционном понимании этого слова,
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владеют им на достаточно высоком уровне, близком к уровню носителей языка.
Несмотря на то, что человека, использующего язык в качестве средства коммуникации,
от носителя языка обычно можно отличить по акценту и некоторой неуверенности в
использовании лингвистического материала, их речь часто более правильна на
системном уровне. В связи с этим считаем целесообразным остановиться на тех
аспектах владения языком, которые не являются существенными, когда речь идёт о
традиционном понимании термина “носитель языка”. Прежде всего, следует отметить,
что само понятие не предполагает обязательное владение навыками письма, в то время
как владение навыками устной речи является обязательным. Многие носители языка
являются неграмотными, т.е. не умеют ни читать, ни писать на родном языке, многие из
тех, которые умеют писать, делают это неграмотно. Далее, следует отметить, что
большинство носителей языка не знают правил, однако без особых усилий, часто
интуитивно применяют эти правила на практике.
Таким образом, следует отметить, что даже очень подготовленные в лингвистическом
плане люди не стремятся к тому, чтобы говорить на одном из общепринятых, т.е.
принятых в качестве стандартных вариантов английского языка. Вне зависимости от
принадлежности к той или иной культуре, они, скорее, проявляют тенденцию к тому,
чтобы говорить на новом варианте английского языка, который преимущественно
используется в процессе речевой коммуникации, где в качестве участников выступают
люди, не являющиеся его носителями.
Актуальность статьи. В условиях глобализации одной из основных
коммуникативных целей обучения иностранному языку в языковом вузе является
овладение студентами лексически, фонетически и грамматически и стилистически
корректной речевой коммуникацией на изучаемом языке. Комплексный подход к
обучению иностранным языкам предполагает необходимость удаления значительного
внимания проблемам усвоения различных аспектов иноязычной речи. Однако, наряду с
усвоением
лексического,
грамматического
и
произносительного
аспектов
коммуникативное обучение языку предполагает формирование у студентов навыков
адекватного речевого общения на изучаемом иностранном языке.
Научная новизна статьи. В этой области существует немало исследований. Но
помимо этого, существует множество проблем в исследовании лингвистической
компетенции, в том числе история исследования этой проблемы.
Практическое значение и применение статьи. Это заключается во влиянии
результатов исследования на процесс обучения, а значит и на образование в целом.
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Linqvistik kompetensiyanin formalaşma probleminin tədqiq tarixi
Xülasə
Məqalə ingilis dilinin tədrisi prosesində linqvistik kompetensiyanın tədqiq probleminə
həsr edilmişdir. İxtisası dil olan ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisinin əsas məqsədlərindən
biri yüksək səviyyəli, linqvistik savada malik olan pedaqoji kadrların hazırlanmasıdır. İngilis
dilinin ixtisas dili kimi tədrisi prosesi bu dilin müasir dünyada malik olduğu rolu nəzərə
almaqla təşkil edilməli və həyata keçirilməlidir. Bu məqalədə ali məktəblərdə tədris olunan
xarici dildə linqvistik kompetensiyanın psixoloji əsasları öyrənilmişdir. Müəllif konkret
materiallar əsasında problemi hərtərəfli araşdırmağa müvəffəq olmuşdur. Müəllif həm də
linqvistik kompetensiya probleminin tədqiq tarixinə nəzsər salmışdır.
A. Nametova

The history of the linguistic competence formation problem
Summary
The article focuses on the problem of linguistic competence research in the English
language teaching process. One of the main goals of English language teaching at high
schools is to train high-level, linguistic, pedagogical cadres. Teaching English as a language
of specialization should be organized and implemented taking into consideration the role of
language in the modern world. This article examines the psychological basics of linguistic
competence in foreign languages taught in higher education institutions. The author has been
able to thoroughly investigate the problem on the basis of concrete materials. The author has
also contributed to the research history of the problem of linguistic competence.
Redaksiyaya daxil olub: 02.04.2018
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İngilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli tabeli
mürəkkəb cümlələrin tipoloji xüsusiyyətləri
Aydan Quliyeva
ADU-nun müəllimi
E-mail: guliyevaaydan@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. F.F. Cahangirov,
fiilol.ü..f.d. N.A. Mədətova
Açar sözlər: budaq cümlə, baş cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə, yer budaq cümləsi,
bağlayıcı sözlər
Ключевые
слова:
придаточное
предложение,
главное
предложение,
сложноподчиненные предложения, придаточное предложение места, союзные слова
Key words: subordinate clause, main clause, complex sentence, adverbial clause of place,
conjunctive words
Dildə işlənən sözlər insanların ünsiyyətinə xidmət edir. Sözün insanların ünsiyyətinə
xidmət etməsi üçün cümlə tərkibində işlənməsi labüddür. Cümlə ünsiyyət prosesində
müşahidə olunur və ünsiyyətin reallaşmasına xidmət edir. Ünsiyyət qurmaq üçün insanlar
müxtəlif tərkibli cümlələrdən istifadə edirlər. Bu səbəbdən də ünsiyyətdəki məqsədinə və
qrammatik quruluşuna görə cümlənin təsnifi mümkündür (1, 356). Prof. O. Musayev
quruluşuna görə cümlənin aşağıdakı növlərini təklif edir: sadə cümlələr və mürəkkəb cümlələr
(1, 356). Azərbaycan və ingilis dillərində mürəkkəb cümlələr iki qrupa bölünür: 1) tabesiz
mürəkkəb cümlə və 2) tabeli mürəkkəb cümlə (1, 418). Azərbaycan və ingilis dillərində tabeli
mürəkkəb cümlənin tərkibinə daxil olan budaq cümlələr daşıdıqları müxtəlif qrammatik
funksiya baxımından bir neçə qrupa bölünür. Yer budaq cümləsi də həmin qrupa daxil olan
mürəkkəb cümlələr sırasına aiddir.
Azərbaycan dilində yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsindəki işarə
əvəzliyi yalnız ismin üç halından birində, yəni ya yönlük, ya təsirlik, ya da çıxışlıq halında
ola bilər. Qeyd edək ki, bu və ya digər cümlənin hansı budaq cümlə tipinə aid olduğunu
müəyyən etmək üçün baş cümlədə olan qarşılıq sözün hansı cümlə üzvü vəzifəsində
işləndiyinə diqqət yetirmək lazımdır. O biri hallarda olarsa, onda yer budaq cümləsi deyil,
başqa növ budaq cümlə əmələ gətirəcəkdir. Dediyimizi aydınlaşdırmaq üçün Azərbaycan
dilində yer budaq cümləsinə aid bir nümunə verək:
Harada istəsən, orada əyləşə bilərsən. “Wherever you want, you may sit there.” (yer
budaq cümləsi);
İndi isə digər budaq cümlələrə aid nümunə yazaq və müqayisə edək:
Məlum idi ki, onlar evdə tapılmazdılar. “It was known that they should not be at home”.
(mübtəda budaq cümləsi)
Mən uşaqlara tapşırmışam ki, vaxtında qayıtsınlar. “I asked the children that they should
return in time”. (tamamlıq budaq cümləsi)
Qeyd edək ki, Azərbaycan dilində mübtəda budaq cümlələrində əsasən ki, bağlayıcısı və sa, -sə şəkilçisindən istifadə olunur.
Prof. O. Musayev mürəkkəb cümləni belə izah edir: “İki və daha artıq sadə cümlənin
məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn cümləyə mürəkkəb cümlə adlanır”
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(1, 417). Həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində mürəkkəb cümlənin iki növü var: 1)
tabesiz mürəkkəb cümlə; 2) tabeli mürəkkəb cümlə (1, s. 418). Tabeli mürəkkəb cümlələrdə
onları təşkil edən sadə cümlələrdən biri müstəqil, o biri isə ona tabe olur; onu bu və ya digər
mənada tamamlayır, aydınlaşdırır və s. Mürəkkəb cümlədəki müstəqil cümlə baş, tabe
cümləyə və cümlələrə isə budaq cümlə deyilir. Buradan da məlum olur ki, bir baş, bir və ya
bir neçə budaq cümlədən ibarət olan mürəkkəb cümləyə tabeli mürəkkəb cümlə deyil (1, 420).
L. Kauşanskayanın yazdığına görə, tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlə baş cümləyə iki
yolla birləşə bilir: (1) tabelilik əlaqəsi bildirən bağlayıcılarla; (2) bağlayıcı və nisbi əvəzlik və
ya zərflərlə; (3) bağlayıcısız (2, 292).
Vurğulamaq lazımdır ki, budaq cümlədəki bağlayıcı sözlərin hansı halda olması budaq
cümlənin növünə təsir göstərmir. Məsələn, ingilis dilində bir neçə nümunəyə baxaq:
Wherever we were, we should follow him. "Harada oluruqsa olaq, biz onun arxasınca
getməliyik”.
We should follow him wherever we were. "Harada oluruqsa olaq, biz onun arxasınca
getməliyik”.
Gördüyümüz kimi, ingilis dilində yazdığımız nümunələrdə budaq cümlə ilə baş cümlənin
yerini dəyişmək heç bir məna fərqliliyi yaratmadı.
Müasir ingilis dilində ən geniş yeri tutan tabeli budaq cümlələrin növlərindən biri zərflik
budaq cümləsidir. Tabeli mürəkkəb cümlə tərkibində zərflik funksiyası daşıyan budaq
cümlələr zərflik budaq cümlələri adlanır (2, s.293). Müasir ingilis dilində zərflik budaq
cümlələrindən biri yer budaq cümləsi hesab edilir. O. Musayevə əsasən yaza bilərik ki, ingilis
dilində yer budaq cümləsi baş cümlədə baş verən hadisənin yerini bildirir (1, 428). Baş
cümlədə təsvir olunan hərəkətin dəqiq yerini bildirmək üçün where, wherevervə s.
bağlayıcılardan istifadə olunur. Nümunəyə nəzər salaq:
I stayed where he showed. “Mən o, göstərdiyi yerdə dayandım.”
İngilis dilində yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri digər cümlələrdən
fərqləndirmək üçün “bağlayıcı”, “nisbi zərf” və “nisbi əvəzliklərin” arasında olan fərqləri
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunların hər biri baş cümləni budaq cümləyə bağlamağa xidmət
edir. Nisbi əvəzliklər bağlayıcılardan onunla fərqlənir ki, birincilər yalnız iki cümləni birbirinə bağlamaqla bərabər, həm də nisbi budaq cümlənin mübtəda və ya tamamlığı kimi çıxış
edir.
Məsələn: This is a letter. My mother sent me this letter. Bu iki sadə cümləni mürəkkəb
cümlə şəklində təqdim edək:
This is the letter that my mother sent me. Burada “that” nisbi əvəzliyi “this letter”
ifadəsini əvəz edir və “sent” feilinin tamamlığı kimi çıxış edir. İngilis dilində yer budaq
cümləsini baş cümləyə bağlayan “where” bağlayıcısı aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirə bilir:
1) Baş cümlədəki hərəkətin yerini ifadə edə bilər:
They landed where the forest came to an end.“Onlar meşənin qurtardığı yerdə təyyarədən
endilər”.
He swam where there was no danger. “O, təhlükə olmayan yerə üzdü.” 2) Baş cümlədəki
hərəkətin yönəldiyi istiqaməti bildirir. Qeyd edək ki, istiqaməti bildirmək üçün “to”
sözönündən istifadə edilə bilər. Məsələn,
He returned to where his chair stood. “O, maşını dayandığı yerə qayıtdı”.
She went where you had told her to go. “O, sən dediyin yerə getdi”.
3) Baş cümlədəki hərəkətin başlanğıc nöqtəsini bildirə bilər. Bu zaman from where
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birləşməsindən istifadə oluna bilər. Məsələn,
Go back where you came from. “Haradan gəlmisən ora geri qayıt”. Azərbaycan dilində yer
budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin bağlayıcıların, bağlayıcı sözlərin və bağlamağa
xidmət edən digər vasitələrin iştirakına görə aşağıdakı növləri vardır:
1. Baş cümlədə “oraya”, “orada”, “oradan” işarə əvəzliklərindən biri (danışıqda onların
əvəzinə ora, orda, ordan sözləri də işlədilir), budaq cümlədə isə “haraya”, “harada”,
“haradan” bağlayıcı sözləri (bunun əvəzinə hara, harda, hardan sözləri də) işlədilir. Bundan
əlavə, budaq cümlə baş cümləyə intonasiya vasitəsilə də bağlanır ki, bu da yer budaq
cümləsinin o biri tiplərinə də aiddir:
Nərminin ev işləri ilə arası yox idi, nəyi hara atırdı, orda da qalırdı, supdan başqa da heç
nə bişirə bilmirdi (7, 276).
2. Baş cümlədə “oraya”, “orada”, “oradan” işarə əvəzlikləri, budaq cümlədə isə “haraya
ki”, “harada ki”, “haradan ki”bağlayıcı sözlərindən biri iştirak edir:
Haraya ki, Murad nişan alıb atmışdı, bir az keçməmiş oradan bir adamın boylandığını
gördü. Bəzən baş cümlədə oraya, orada əvəzinə, o yerə, o yerdə kimi sözlər də istifadə edilir.
Nümunəyə baxaq:
Harada ki, bir mövhumat tapıram, o yerdə yaxalayıram.
3. Baş cümlədə “oraya”, “orada”, “oradan” işarə əvəzlikləri, budaq cümlədə isə “o yerə
ki”, “o yerdə ki”, “o yerdən ki” bağlayıcı sözlərindən biri iştirak edir: ... və o balaca quşu
buludlardan o tərəfə çağırırdı, o yerlərə ki, orada saflıqdan başqa bir şey yox idi (7, 327).
4. Baş cümlədə “oraya”, “orada”, “oradan” işarə əvəzlikləri, budaq cümlədə isə “bir yerə
ki”, “bir yerdə ki”, “bir yerdən ki” bağlayıcı sözlərindən biri iştirak edir:
Bir yerə ki, səni dəvət etməyiblər, sənin orada nə işin var.
5. Baş cümlədə işarə əvəzliyi buraxılmış olur (lakin, oraya, orada, oradan əvəzliklərindən
birini artırmaq mümkündür). Budaq cümlədə isə “haraya”, “harada”, “haradan” bağlayıcı
sözlərindən biri iştirak edir: Hara baxıramsa, səni görürəm (7, 74).
6. Baş cümlədən işarə əvəzliyi atılmış olur, budaq cümlədə isə “hər yerdə ki” bağlayıcı
sözü iştirak edir: Hər yerdə ki, qulluğa girmişəm, yalnız ərimin adını bilənə qədər qulluq
etmişəm.
7. Baş cümlədəki işarə əvəzliyindən və budaq cümlədəki bağlayıcı sözdən başqa
(həmçinin intonasiyadan əlavə), yer budaq cümləsi baş cümləyə şəkilçiləşmiş şərt ədatı ilə də
bağlanır:
Hara təyin etsələr, orada işləyərəm.
Qeyd edək ki, bu tipli misallarda bəzən baş cümlədəki işarə əvəzliyi buraxılmış olur.
Nümunəyə baxaq:
Sabah gələrsiniz, onlara deyərsiniz, sonra haraya istəsəniz, gedərəm.
8. Baş cümlədə ya “o səmtə”, ya da “o tərəfə” sözləri, budaq cümlədə isə “haraya”,
“harada”, “haradan” bağlayıcı sözləri işlənir:
O harada otursa, mən o səmtə baxırdım, hara dönsə, mən də dönürdüm (8, s. 146).
Bəzən, baş cümlədə ya “o səmtə”, ya da “o tərəfə” sözləri, budaq cümlədə isə onun
qarşılığı kimi “hansı tərəfə”, “hansı səmtə” sözləri iştirak edir (yer və çıxışlıq halda da ola
bilər):
Rayihə hansı tərəfə dönürsə, Zeynal da üzünü o tərəfə çevirirdi. Vurğulamaq lazımdır ki,
bəzən baş cümlədə yer göstərən sözlər işlədilmir:
Milis nəfəri hansı tərəfə boylandısa, heç kəs uşağa yaxın gəlmədi. Şəkilçiləşmiş -sa2 ədatı
yalnız feili xəbərli budaq cümləsi deyil, ismi xəbərli budaq cümlələri də baş cümləyə bağlanır:
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Yadında saxla, Bayram, harada camaat varsa, biz orada olmalıyıq (9, 271-274).
9. Baş cümlədə “oraya”, “orada”, “oradan” işarə əvəzlikləri, budaq cümlədə isə “elə yerə”,
“elə yerdə ki”, “elə yerdən ki” başlayıcı sözlərindən biri iştirak edir: .... bilirdilər ki, bu uzun
ayaqların sahibi ilə harasa elə bir yerə çatacaqlar ki, orada isti olacaq, oranı külək
tutmayacaq və orada yemək olacaq (7, s.109).
Yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri sadə cümləyə çevirəndə baş cümlənin xəbəri
öz formasında qalır, budaq cümlənin xəbəri isə öz şəklini dəyişir, feili sifət formasını alır:
O harada otursa, mən o səmtə baxırdım (8, 148).
Onun oturduğu yerə baxırdım.
Gördüyümüz kimi, baş cümlədən “o səmtə” sözü atılmış, əvəzinə, “onun oturduğu yerə”
birləşməsi qoyulmuşdur. Digər nümunədə isə budaq cümlədən “harada” bağlayıcı sözü
atılmış, feili sifətdən sonra “yerdə” sözü əlavə olunmuşdur. Cümlələrin transformasiyası
zamanı əlavə olunan “yerə”, “yerdə”, “yerdən” sözləri müstəqil surətdə cümlə üzvü olmadığı
üçün o feili sifətdən ayrılmır və feili sifət tərkibi ilə birlikdə yer zərfliyi vəzifəsi daşıyır.
Transformasiya zamanı təyin budaq cümləsi də feli sifət tərkibinə çevrilir. Lakin həmin feli
sifət tərkibi cümlədə təyin vəzifəsini daşıyır. Yer budaq cümləsi təyin budaq cümləsi birbirindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də elə budur.
10. Budaq cümlədə yer bildirən bir isimdən qabaq “hansı” bağlayıcı sözü, baş cümlədə isə
“oraya”, “orada”, “oradan” sözlərindən biri iştirak edir. Məsələn,
Ancaq mən xahiş edirəm ki, hansı rayonda qanun çox təhrif olunursa, məni oraya
göndərəsiniz! (10, s. 37) Baş cümlədə ora, orada, oradan sözlərindən biri iştirak etməsə də,
nəzərdə tutula bilər, yaxud onlardan birini baş cümləyə əlavə etmək olar:
Hara getsə, hansı qapını döysə, “rədd ol, iş yoxdur” deyib qovacaqlar. Buradakı baş
cümləni belə də ifadə etmək olar: “Rədd ol, iş yoxdur” deyib oradan qovacaqlar (4, 328).
11. Yer budaq cümlələri feili xəbərli olduğu kimi, ismi xəbərli də olur. Məsələn,
Harada bizim təsirimiz yoxdursa, ora menşeviklər və daşnaklar burun soxur... (4, 330)
Beləliklə, ingilis və Azərbaycan dilləri müxtəlif dil ailələrinə mənsub olduqlarına
baxmayaraq, bu dillərində müşahidə etdiyimiz yer budaq cümlələi tabeli mürəkkəb cümlələr
arasında fərqli və oxşar cəhətlər tapmaq mümkündür. Hər iki dildə müqayisə etdiyimiz
nümunələrə əsasən fərqliliyi və oxşarlıq çox zaman cümlə quruluşunda və tərcümədə
müşahidə edə bilirik. Azərbaycan dilində yer budaq cümləsi bir sıra bağlayıcı sözlərlə baş
cümləyə bağlanaraq, bu budaq cümlənin müxtəlif növlərini yaradır. Müasir ingilis dilində yer
budaq cümləsi əsasən where, wherever kimi bağlayıcılarla baş cümləyə bağlanır, baxmayaraq
ki, bir neçə əlavə bağlayıcılarda müşahidə etmək mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq məqalədə müasir ingilis və Azərbaycan dillərində yer
budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin tipoloji fərqlilikləri və oxşarlıqlarının müəyyən
edilməsi ilə bağlıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yer budaq cümlələrinin tipoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması
məqalənin elmi yeniliyi sayıla bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İngilis və Azərbaycan dillərində yer budaq
cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin yazıda, danışıqda və s. tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar
tərəfindən düzgün istifadəsinə kömək etmək imkanını məqalənin praktiki əhəmiyyəti hesab
etmək olar.
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А. Гулиева

Характерные особенности обстоятельственных придаточных
предложений места в английском и азербайджанском языках
Резюме
Данная
статья
посвящена
структурному
и
семантическому
анализу
обстоятельственных
придаточных
предложений
места
в
английском
и
азербайджанском языках. Существует несколько союзов, посредством которых эти
предложение, связаны с главным предложением. В английском и азербайджанском
языках придаточные предложения могут быть связаны различными словами,
написанными в статье.
A. Quliyeva

Characteristic features of adverbial clauses of place in the
English and Azerbaijani languages
Summary
This article is devoted to the structural and semantic analysis of adverbial clauses of place
in English and Azerbaijani. There are several conjunctions by which these clauses are
connected to the principal clause in Azerbaijani and English clauses can be tied by various
words which are written in the article.
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Mədəni ünsiyyət prosesində mədəni nitq bacarıqlarından istifadə
Təhminə Vəliyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: valiyevatahmina@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. R.Ə. Hümmətova,
filol.ü.f.d., dos.V.İ. İsrafilov
Açar sözlər: ünsiyyət, mədəniyyət, bacarıq, nitq, etiket, qayda, sual
Ключевые слова: общение, культура, умение, речь, этикет, правила, вопрос
Key words: intercourse, culture, ability, speech, etiquette, rule, question
Ünsiyyət mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsi və insanların birgə fəaliyyətinə
əsaslanan tələbat olaraq, fikir, hiss və duyğularının ifadəsini təmin edir. Qarşılıqlı anlamaya
əsaslanan dialoji nitqin səmərəli şəkildə təşkili üçün ünsiyyət etik normalar və əxlaqi dəyərlər
zəminində qurmaq və mədəni nitq bacarıqlarına malik olmaq zəruridir. Mədəni ünsiyyətin
yaradılması üçün hansı bacarıqlara yiyələnmək lazımdır? - sualına cavab olaraq, bir sıra
mədəni nitq bacarıqlarını göstərə bilərik: Sual vermək bacarığı, nitqi sonadək dinləmə
bacarığı, öyrənmək məqsədilə verilən sualı cavablandıırmaq, danışanın nitqinə münasibət
bildirmə, adresatın öz mövqeyini nümayiş etdirməsi, söhbətə qoşulma kimi bacarıqlara
yiyələnmək və onları vərdiş halına gətirmək nitqdə gözlənilməsi gərəkli etiket qaydalarını
özündə ehtiva edir. Bunlardan əlavə, situasiyalardan asılı olaraq, etiket qaydalarını gözləmək
lazımdır. Qarşılaşma, görüşmə, vidalaşma, tanışlıq, hal-əhval tutma, müraciət, sual-cavab,
müəyyən mövzu ətrafında qızğın müzakirə, fikir ayrılığına səbəb olan mübahisə doğuran
situasiyalarda etiket qaydalarını gözləmək, etik normalara istər danışığımız, istərsə də
davranışımızda riayət etmək müsahibimiz, qarşı tərəfin şəxsiyyətinə və fikirlərinə hörmət
bəslədiyimizi bildirmək xoş ünsiyyətin formalaşması üçün olduqca gərəkli və əhəmiyyətlidir.
Sual vermək bacarığı insandan yüksək nitq mədəniyyəti və etik-mədəni səviyyənin
olmasını labüd hesab edir.Sualın verilməsi situasiyası insandan məqsədli və düşünülmüş
sualların qoyulmasını tələb edir. Sual həm məzmunu əhatə etməlidir, həm də mövzuya
müvafiq olmalıdır. Sual verərkən situasiya, mimika və jestikadan düzgün istifadə, sual
intonasiyasının düzgün qoyulması nəzərə alınmalıdır. Situasiyaya müvafiq qoyulmayan sual
söhbətin, məruzənin istiqamətini dəyişə və qoyulması nəzərdə tutulmuş məsələlərin kənarda
qalması ilə nəticələnə bilər. Həmçinin, yersiz suallar dinləyənlərin də diqqətin mövzudan
kənar məsələlərə yönəldə bilər. İntonasiya isə sual verənin məqsədini ifadə edir, intonasiyanın
quruluşu isə cavab almaq istədiyi məsələ, yaxud ona verilən məlumatın az anlaşıqlı olması ilə
bağlı dəyişə bilər. Sual danışılan mövzunun məzmununun daha da açılmasını və qoyulan
problemlərin, məsələlərin daha dərindən dərk edilməsini şərtləndirir. Nəzərdən qaçan
məsələlər sualların köməyilə danışanın, natiqin diqqətinə çatdırılır. Söhbət, dialoq, məruzə
zamanı məzmunlu, dəqiq, mövzuya müvafiq sualların verilməsi söhbətin gedişatına müsbət
təsir edir, söhbətin, dialoqun daha canlı və maraqlı olmasını təmin edir. Yerli-yerində
qoyulmuş, maraq və mübahisəyə səbəb olacaq sual həmin məsələ ətrafında qızğın və gərgin
müzakirələrə yol açır. Sual vermək bacarığı insandan həm də praktik dil təcrübəsi tələb edir.
Azərbaycan dilində düzgün, dəqiq, səlis, etik səviyyədə danışmağı bacarmayan insan nəinki
mövzuya uyğun sual verə bilər, heç mövzunun mahiyyətini belə anlaya bilməz. Bu baxımdan,
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Azərbaycan dilindən istifadə edən şəxs həmin dilin sistematik quruluşundan yetəri qədər
məlumatlı olmalı, bu dilin ədəbi dil normalarına yiyələnməli və mədəni nitq ünsürlərini öz
nitqində daşımalıdır.
Nitqi sonadək dinləmə bacarığı hər bir insandan yüksək mədəniyyət və ali mənəviyyat
tələb edir. Nitqi dinləmək bacarığı təəssüflər olsun ki, müasir cəmiyyətimizin insanları
arasında olduqca az yayılmış keyfiyyətlərdəndir. İnsanlar nəinki bir-birini dinləmək istəmir,
hətta danışanın nitqinə müdaxilə etməyə səy göstərir və danışanın nitqini bitirənədək
dinləməyə səbri çatmır. Məhz bu cür vəziyyət həmsöhbətlər arasında anlaşılmazlığa, birbirinin fikir və mövqelərini müəyyən edə bilməmək kimi mənfi nəticələrlə sonlanır. İnsanların
bir-birinin şəxsi fikirlərinə hörmət etməmək həm də həmsöhbətinə qarşı edilən
nəzakətsizlikdir. Bu cür vəziyyət isə nəinki maraqlı və xoş söhbət yaratmayacaq, hətta
həmsöhbətlər arasında xoş münasibətin korlanmasına və xələl gətirməsinə səbəb olacaqdır.
Nitqi sonadək dinləmə bacarığı mədəni ünsiyyət üçün başlıca keyfiyyət olma faktı nəzərə
alınmaqla, onun formalaşdırılmasına kiçik yaşlardan başlanılmalıdır. Müəllim və valideyn
tərbiyə və təsiri ilə bu bacarığın istənilən səviyyədə formalaşdırılması mümkündür. Sinif
kollektivində təlim-tədris prosesi müddətində şagirdlərin bir-birlərinin nitqini dinləməsi üçün
müxtəlif praktikyönlü çalışmalardan istifadə edilməli və bu mədəni nitq bacarıqlarının
formalaşdırılması istiqamətində iş mütəmadi olaraq yerinə yetirilməlidir. Əlbəttə, aşılanan bu
bacarığın vərdiş halına keçməsi üçün ondan nitq fəaliyyətində hər zaman – istənilən əhval və
situasiyada istifadə etmək lazımdır. Gərgin fəaliyyət nəticəsində, yaxud ovqatı təlx edən bir
hadisə səbəbindən insan əsəbi, aqressiv ola bilər. Lakin səbəbi nə olursa-olsun insan
əsəblərini cilovlamağı və öz hisslərinə hakim olmağı bacarmalıdır. Ancaq belə olan halda
insan həmsöhbətini təmkin və nəzakətlə dinləməyi bacarar, dialoqun səmərəsini artırar. Bu
vəziyyət isə həmsöhbətlərin qarşılıqlı anlaşmasına və sözügedən məsələ yaxud problemin
həlli yollarını müəyyənləşdirməkdə heç bir çətinlik çəkilməz. Nitqi sonadək dinləmə bacarığı
dialoji nitqdə böyük ünsiyyət əhəmiyyəti kəsb edən xüsusiyyətdir. Dialoji nitq mədəni
ünsiyyətin ən geniş yayılmış formasıdır. Sual-cavab xarakterli dialoqda hər iki tərəf əxlaq
normalarını və ədəbi dil qaydalarını gözləməsi mütləqdir. Dialoqda hər iki tərəf bu və ya
digər hadisə, problemlə bağlı öz fikir və mülahizələrini bildirir, həmsöhbətinin məsələyə
münasibətini müəyyənləşdirir və həmin məsələyə dair mülahizələrini ümumiləşdirib yekun
nəticə çıxarır.
Cavabvermə bacarığı və yaxud başqa şəkildə desək, cavabvermə mədəniyyəti
həmsöhbətlər arasında qarşılıqlı anlaşmanı təmin edir. Verilən sualı lazımınca dəqiq, dolğun,
həm də yığcam şəkildə cavablandırmaq sual verən şəxsə qaranlıq qalan məsələyə aydınlıq
gətirilməsinə kömək olacaq. Verilən cavab tutarlı, dəqiq, konkret, yığcam, doğru, anlaşıqlı,
məntiqli olmalıdır ki, sual verən şəxs öyrənmək istədiyi, cavabını verməkdə çətinlik çəkdiyi
suala doğru cavabı ən düzgün formada ala bilsin. Cavab tutarlı olmalıdır, yəni cavabda verilən
məlumatlar sualın məzmununu tam əhatə etməli, məlumatlar tam olmalıdır. Cavab dəqiq
olmalıdır, yəni cavab verən şəxs dəqiq bildiyi faktlara söykənməlidir. Natamam və qeyridəqiq cavab suala lazımi cavab hesab olunmur. Cavab konkret olmalıdır, yəni suala veriləcək
doğru cavab konkret məlumatlara əsaslanmalıdır. Konkretlik üçün uzunçuluqdan,
sözbazlıqdan qaçmaq lazımdır. Cavab yığcam olmalıdır, yəni suala verilən cavabda uzunuzadı danışmaq, hərtərəfli, geniş məlumat verməyə ehtiyac görülmür. Bu, cavab alan şəxsi
yora bilər. Yığcamlıqda əsas prinsip sayılan az söz, çox fikir, dərin mənagözlənilməlidir.
Cavabda yalan və əsası olmayan informasiya verməkdən qaçmaq lazımdır, doğruluq,
düzgünlük həm də mədəni nitqin başlıca göstəricilərindən sayılır. Cavab sadə və anlaşıqlı
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olmalıdır, yəni cavab verən şəxs öz nitqini sadə formaya salıb, anlaşılan məzmunda olmasına
çalışmalıdır. Anlaşıqlı fikir anlaşıqlı cavabın verilməsini təmin edir. Cavab məntiqli olmalıdır,
yəni cavabda verilən məlumatların məntiqi əsası olmalıdır ki, cavab alan şəxs aldığı
məlumatın doğruluğuna inansın .
Danışanın nitqinə münasibət bildirmə bacarığı nitq-ünsiyyət prosesində formalaşdırılır və
dialoji nitqdə bacarıqdan səmərəli istifadə ünsiyyət üçün yüksək səmərə verir. Danışanın
fikrinə münasibətini ifadə edərkən etik normaları gözləmək olduqca vacib amildir. Danışana
elə müraciət etmək lazımdır ki, bu, söhbətin, məruzənin gedişatını pozmasın və danışanın
fikrini mövzudan kənara çəkməsin. Deməli, danışan şəxsin fikrinə münasibət bildirilərkən hər
şeydən öncə, yersiz müdaxilələrdən qaçmaq lazımdır. Öz münasibət və mövqeyimizi
bildirdiyimiz zaman bu müdaxilənin vaxtında edilib-edilməməsini müəyyənləşdirməliyik.
Münasibət və mövqe bildirməzdən öncə, danışılan məsələ ilə bağlı ətraflı, dolğun məlumata
yiyələnməli, haqqında danışılan məsələ, problemlə ilə bağlı geniş təsəvvürə malik olunmalıdır.
Danışanın fikrinə münasibətimizi bildirmək üçün bir sıra nitq etiketlərindən istifadəyə gərək
duyulur: “İcazənizlə, öz fikrimi bildirmək istəyirəm”, “Bağışlayın, mən öz fikrimi söyləmək
istərdim”, “Mən bu məsələyə başqa cür yanaşardım”, “Fikrimcə, problem başqa şəkildə
qoyula bilərdi”, “Zənnimcə, məruzədə qeyd edilməyən məsələlər yetərincədir”. Münasibət,
rəyin bildirilməsi vasitəsilə danışanın fikrinə hörmət və rəğbət bildirilməklə yanaşı, onun
söyləmiş olduğu fikirlərin insanda müəyyən bir fikir, ideya yaratmaq imkanı xüsusi qeyd
olunmalıdır.
Söhbətəqoşulma və söhbətin gedişatına müdaxilə yerli-yerində və məqsədli şəkildə
edilməlidir. Söhbətəqoşulma və müdaxilə bəzən labüd hal alır. Belə olmazsa, söhbətin
məcrası başqa istiqamət ala bilər. Müdaxilə həm də danışılan məsələdən uzaqlaşma halının
qarşısının alınmasında xüsusi rola malikdir. Prof. N. Abdullayev danışıq prosesində söhbətə
müdaxilənin rolu barədə geniş şəkildə bəhs açır və nitqə müdaxilə edilmə məqamlarını
göstərir. Söhbətin gedişinə müdaxilə aşağıdakı məqamlarda edilməlidir:
— Danışan şəxs bəhs açdığı məsələdən uzaqlaşdıqda;
— Məruzə, yaxud söhbət zamanı məlum olan məsələ və ya əşya, hadisə haqqında
danışıldıqda;
— Qeyd olunan məsələ ilə bağlı səhvə, yanlışlığa yaud dolaşıqlığa yol verildikdə;
— Hər hansı bir məsələ barədə uzun-uzadı danışıldıqda;
— Həmsöhbətinin fikrini təsdiq və təqdir etməyə ehtiyac duyulduqda və müsahibinin
nitqini qüvvətləndirmək məqsədilə edilə bilər (1, 268).
Məqamında müdaxilə mədəni nitqin əsas keyfiyyətlərinin gözlənilməsinə — nitqin
yığcamlığı, aydınlığı, anlaşıqlığı, dəqiqliyinin riayət edilməsinə də rəvac verir. Müdaxilə
edilərkən səsləndirilən fikir anlaşıqlı və yığcam olmalı, əsaslı və tutarlı dəlillərə
söykənməlidir. Bütün hallarda müsahibin nitqinə müdaxilə etik səviyyədə edilməli, hörmət,
nəzakət çərçivəsindən kənara çıxılmalıdır. Hər hansı bir səbəbdən nitqə müdaxilə edildikdə
danışana “bağışlayın”, “icazə verin”, “üzr istəyirəm”, “bir dəqiqə” və s. kimi ifadələrlə
müraciət olunmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Bu və ya digər cəmiyyətdə etik-mədəni normaların tənzimlənməsi
mədəni ünsiyyətin təşkili hesabına mümkündür. Mədəni ünsiyyətin qurulması mədəni nitq
bacarıqlarına yiyələnməyi və onlardan istifadəni zəruri edir. Məqalədə mədəni ünsiyyət
prosesində istifadə olunan mədəni nitq bacarıqlarından bəhs açılması onlardan səmərəli
istifadə zərurətini ortaya qoyur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mədəni ünsiyyətin təşkili üçün gərəkli olan mədəni nitq
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bacarıqlarından müxtəlif situasiyada işlənmə və onlardan istifadə vəziyyəti məqalədə geniş
təsvir edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mədəni nitq bacarıqlarından ünsiyyət
prosesində istifadənin rol və əhəmiyyəti vurğulanmaqla, situasiyaya müvafiq olaraq bu
bacarıqlardan istifadə vəziyyəti göstərilmişdir. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Использования культурных речевых навыков в процессе
культурного общения
Резюме
Установление культурного общения позволяет приобретать и использовать
культурные речевые навыки. Понимая роль и значение культурных речевых этикетов в
процессе коммуникации, ситуация показала использование этих навыков в
соответствии с ситуацией.
T. Veliyeva

Usage in the process of cultural intercourse from
abilities of cultural speech
Summary
Establishing cultural communication makes it possible to acquire and use cultural speech
skills. Understanding the role and importance of cultural speech skills in the communication
process, in the article has shown the use of them skills according to the situation.
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İnnovasiya mənimsəmə prosesidir, bu proses formalaşma və kompleks bir fəaliyyətdir.
İnnovasiya bir yenilik olaraq məqsədyönlü təcrübə, insanların fəaliyyəti, üsul və yeni
texnologiyalarıdır. İnnovasiya üsulları tədris üsullarıdır "müəllim-şagird", "müəllim-tələbə",
münasibətlərində və dərsin tədrisində qarşılıqlı yeni yolların mexanizmidir. Tədris metodları
elmi fikirlərin həyata keçirilməsi üçün tədris prinsiplərinin məqsədləri, vəzifələri, məzmun və
mexanizmdir. Y.A. Komenski yazmışdır: “Tədris – ağır yüklü yorucu deyil, bir oyun kimi
xüsusi olaraq hazırlanmış sakit bir cənnətdir, asanlıqla ağıl və bədənin həyata keçirə biləcəyi
elmi bilik olmalıdır”. Pedaqoji sistemin hər struktur komponenti açıq məlumatdır, enerji və
informasiya ətraf mühitlə mübadilə edən bir sistemdir.
Təhsildə yeni maraq yaratmaq üçün yeni yanaşma üsullarından – təhsildə yeni
innovasiyalardan istifadə bir müəllim silahı kimi mükəmməl tədris metodu hesab olunur. Bu
metodlar eyni qaydada stabil öyrənilmir. Müəllim bu metodlar üzərində işləyərək, məcazi
olaraq onlara sahiblik edərək daima qayğı göstərməlidir. Bu səbəbdən innovasiya vaxt
keçdikcə yeni xətt üzrə daima ardıcıllıqla yenilənməlidir.
“Dünyada gedən qloballaşma və Azərbaycan təhsil sisteminin Avropa təhsil sisteminə
inteqrasiyası təhsil sistemində yeni təlim texnologiyalarından, fəal və interaktiv təlim
metodlarından, yeni texnologiyalardan istifadə edilməsini tələb edir” (1, 3).
Hər bir fəal, işgüzar Azərbaycan müəllimi şagirdlərin sosial şəraitini, ictimai mühitini,
milli mentalitetini, adət-ənənələrimizi, fənnin, mövzunun fundamentallığını və ya
praktikliyini, fənlərarası əlaqəni, hətta bilgilərin inteqrasiyasını, yaş və anlaq həyat təcrübəsi
səviyyəsini və pedaqoji-metodik, psixoloji-iradi xüsusiyyətləri nəzərə almalı, prosesin
təşkilinə yaradıcı yanaşmalıdır (2, 35).
Ümummilli lider Heydər Əliyev deyib ki, “Bu gün dünyada belə bir tendensiya var:
Qloballaşmış cəmiyyət formalaşdırmaq. Buna isə elmin, təhsilin gələcək uğurları və
insanların təfəkkürünün yeniləşməsi hesabına nail olmaq olar.”
Bu gün təhsilimizin uğurla inkişaf etdiyini əminliklə deyə bilərik. Heydər Əliyevin uzun
illər əvvəl tövsiyə və arzu etdiyi innovativ təhsil isə öz rolunu oynamaqda davam edir.
İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində olduğu kimi təhsildə də innovasiyaların mühüm rolu
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vardır. Əslində təhsil tarixindəki bütün islahatlar ictimai inkişafdan doğan innovasiyaların
təhsildə sistemli tətbiqinə xidmət etmişdir. Təəssüf ki, təhsil tarixində elə islahatlar da
olmuşdur ki, onların müəllifləri və icraçıları innovasiya haqqında təsəvvürlərə malik
olmamışlar. İnnovasiyalara əsaslanmayan islahatlar, bu proseslərin düzgün layihələnməməsi
nəticəsində təhsil sistemi iflic edilmiş, onun islahatdan əvvəlki işlək mexanizmi dağıdılmış,
yeni təhsil modeli isə yaranmamışdır. Necə deyərlər, islahatlar "qaş düzəltmək əvəzinə göz
çıxartmışdır".
İnnovasiya – təhsildə yeni məzmun, metod və formaların fəaliyyətlərinin yeni biliklərin
müştərək tətbiqi təşkili
nəzərdə tutulur. İnnovasiyalar ilk növbədə təhsildə özünü
göstərərək – müəyyən məqsədli inkişaf proqramları çərçivəsində lokal formada həyata
keçirilə bilər. İnnovasiyalar, ideyanın formalaşması, məqsədin müəyyənləşməsi, təcrübi sınaq
və eksperiment, innovasiyanın yayılması və reallaşması mərhələləri keçir. “Müasir təhsildə
gedən qlobal proseslərin səciyyəvi xüsusiyyəti onun fasiləsiz modernləşməsidir. Təhsildə
modernləşmənin əsas məqsədi bu gün reallaşan kütləvi təhsil şəraitində yüksək keyfiyyətə
nail olmaqdır. “Pedaqoji sistemin yeniləşməsi çox vacib və aktual ideyadır. Çünki təhsil
cəmiyyətin simasıdır. Cəmiyyətin inkişafı təhsildə də öz əksini tapmışdır. Ölkədə siyasi
sistemin dəyişməsindən sonra cəmiyyətdə olduğu kimi təhsildə də yeniliklər baş vermişdir.
İndi yeni tip məktəblər yaranmışdır” (3, 43). Alternativ təhsil planları, dərslikləri, dərs
vəsaitləri yaranmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemləri qlobal tendensiyalara uyğun
inkişaf edir. Qlobal tendensiyalar isə dünyanın yeni inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Bu
məqsədlə bir çox ölkələrdə müvafiq təhsil strategiyaları və inkişaf proqramları hazırlanmış,
hazırda icra edilməkdədirlər. Bu gün təhsildə strateji yanaşma digər fəaliyyət sahələrinə
nisbətən vacibdir. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin imzaladığı sərəncamla "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası" təsdiq olunmuşdur. Hesab edirik ki, bu strategiyanın icrası innovativ ideyalar
əsasında milli təhsilin inkişafına dəstək verəcək” (4).
Təsadüfi deyil ki, bu il Təhsil Nazirliyi tərəfindən dövlət ümumtəhsil müəssisələri və
təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün ümumtəhsil müəssisələrində işləyən
pedaqoji işçilər üçün inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsi təşkil olunmuşdur. Bu
müsabiqə təhsil müəssisələrinin dövlət-ictimai uğurlu idarəetmə modellərinin aşkarlanması,
dəstək verilməsi və yayılması; pedaqoji işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi; zəruri
tədris-metodiki bazanın, məktəbdə metodik xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi, müasir
texnoloji infrastukturun formalaşması və inkişafı; istedadlı uşaqların aşkar olunması və
dəstəklənməsi üçün yaradıcı mühitin inkişaf etdirilməsi; sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların təhsil alması üçün xüsusi imkanların və şəraitin yaradılması; psixoloji xidmətin
təşkili və effektivliyinin artırılması; tədrisin keyfiyyətinin idarə olunmasında müasir
qiymətləndirmə vasitələrinin tətbiq edilməsi və təhsil və maarifçilik xarakterli tədbirlərin
təşkili üzrə keçirilir. Düzgün motivasiya müəllimin şəxsiyyətinin uğurlu tətbiqi, özünü kəşf
etmə və özünü reallaşdırmasını təmin edir. Müəllimin şəxsiyyətinin xüsusiyyətləri
innovasiyaya həssaslıq dərəcəsini müəyyənləşdirir.
Gələcək müəllimin innovasiya üçün hazırlığının aşağıdakı məzmunu nəzərdə tutulur:
pedaqoji texnologiyaların innovasiyasına, anlayışına və riyaziyyatına sabit maraq; pedaqoji
texnologiyaların bölməsində onların biliklərini daim zənginləşdirmək; yeniliklərin fərdi
elementlərinin təkmilləşdirilməsi üçün konstruktiv təkliflərin hazırlanması və inkişaf
etdirilməsi; pedaqoji təcrübədə müstəqil dərs planlaması; çətinliklər olmadan təhsil
fəaliyyətinin təzahürü, fərdi elementlərin seçilməsində və istifadə olunmasında öz yaradıcı
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yanaşmalarına malik olma. İnnovativ proseslər, pedaqoji nəzəriyyə və praktika gələcək
müəllimlərin təlimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hazırda təhsil yalnız yenilik mahiyyətindən
ibarət deyil, innovativ təhsil texnologiyalarının geniş arsenalı olan, alternativ layihələr və
sistemləri üzrə işləməkdir.
Beləliklə, innovasiya fəaliyyətinin effektiv həyata keçirilməsinin uğurlu nəticəsi
cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq, inkişaf xüsusiyyətlərini təmin etmək və elmi-texniki
potensialın qorunub saxlanılmasıdır.
Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji nəzəriyyə və praktikada baş verən yeni proseslərin
gələcək müəllimlərin peşəkar hazırlığı üçün qarşıya ciddi tələblər qoyur. Pedaqoji vəziyyət
bizə müəllimin fəaliyyətinin inkişafı və təhsilin strateji istiqamətlərindən biridir. Bu gün
yalnız yaradıcı bir şəxs öz fəaliyyətini pedaqoji nəzəriyyə və praktikada baş verən innovativ
proseslərlə əlaqələndirə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Davamlı təhsil şəraitində müəllimlərin və tələbələrin innovativ
pedaqoji fəaliyyətə hazırlığı yollarını əsaslandırmaq və inkişaf etdirmək mühüm şərtdir.
Pedaqoji hazırlıq sistemində innovasiyaların rolu və yeri haqqında dərin anlaşma əldə etmək
üçün müəllim, pedaqoji fənlər üzrə tədris prosesində istifadə olunan yaradıcılıq qabiliyyətli
komponentlərinin xüsusi bir sistemini hazırlamalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr,
magistrantların və gənc müəllimlərin elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər.
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К. Исмаилова

Методы инноваций в современном
азербайджанском образовании
Резюме
Инновационные процессы, происходящие сегодня в педагогической теории и
практике, предъявляют серьезные требования к профессиональной подготовке
будущего учителя. В настоящее время нельзя считать педагогически грамотным
специалистом учителя, не понимающего сущность инновационной деятельности в
сфере образования, не изучающего специфику инновационного движения в
образовании, не владеющего обширным арсеналом инновационных образовательных
технологий, не работающего в альтернативных проектах и системах. Анализ
литературных источников и реальной педагогической ситуации позволяет утверждать,
что развитие инновационной деятельности учителя является одним из стратегических
направлений в образовании.
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K. İsmayilova

Methods of innovation in modern Azerbaijan education
Summary
Innovative processes taking place today in pedagogical theory and practice make serious
demands on the professional preparation of the future teacher. At the present time, one can
not be regarded as a pedagogically competent teacher who does not understand the essence of
innovative activity in the sphere of education that does not study the specifics of the
innovative movement in Russian school education that does not possess a vast arsenal of
innovative educational technologies that does not work in alternative projects and systems.
The analysis of literary sources and the real pedagogical situation makes it possible to assert
that the development of the innovative activity of the teacher is one of the strategic directions
in education.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2018
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İbtidai siniflərin Azərbaycan dili təlimində fəndaxili
inteqrasiyaya yeni yanaşma
Pərvinə Qədimova
ARTİ-nin fəlsəfə dokroru hazırlığı üzrə doktorantı
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standards, action, opportunity, efficiency
Dil ünsiyyət vasitəsi olmaqdan əlavə, həm də düşünmə və öyrənmə vasitəsidir.
Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin təlimi prosesində bu funksiyaların yerinə
yetirilməsi şagirdlərin mədəni nitq vərdişlərinin və kreativ düşüncə tərzinin inkişafına, ümumi
dünyagörüşlərinin formalaşmasına və mənəviyyatının zənginləşməsinə zəmin yaradır.
Aydındır ki, gözlənilən nəticələrin reallaşması ibtidai təhsil səviyyəsində fənnin hansı
məzmunda işlənilməsi və təşkilindən asılıdır. Bunun üçün, ilk növbədə, pedaqoji prinsiplərin
düzgün seçimi tələb olunur. Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatı çərçivəsində ümumi
təhsilin məzmununun müəyyənləşdirilməsində inteqrativlik prinsipinə xüsusi yer ayrılması
göstərilən tələbatdan irəli gəlir (19, 117).
Araşdırmalar göstərir ki, təhsildə inteqrasiya çoxşaxəli və çoxmənalı şərh olunan
problemlərdəndir. Pedaqoji anlayış kimi təhsil pillələrinin sistemli bağlılığından başlayaraq,
ictimai, humanitar, təbiət fənlərinin, pedaqoji texnologiyaların, metod və vasitələrin, eləcə də
konkret fənn daxilində yaxın mövzuların əlaqələnməsinə qədər fərqli yanaşmalarda izah
edilən inteqrasiya anlayışı son dövrlərdə daha çox tədqiqat obyektinə gətirilməkdədir (5, s. 31;
7; 8; 15; 16). Əgər mövcud baxışları ümumiləşdirsək, belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
müəyyən sistem daxilində mahiyyətcə yaxın tərkib elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi kimi şərh
edilən inteqrasiya təlimdə innovativ yanaşmadır. Təlimin məzmunu, forma və vasitələrini
zənginləşdirmə imkanları əsas verir ki, pedaqoji anlayış kimi ondan həm prinsip, həm
strategiya, həm də texnologiya və metod kimi bəhs olunsun.
Buna baxmayaraq, araşdırmalarda ən çox diqqəti çəkən məqam inteqrasiyanın fənlərin
tədrisi prizmasında açıqlanmasıdır. Bu baxış mövqeyində duran Y.Ş. Kərimov yazır:
“İnteqrasiya fənlərarası qarşılıqlı əlaqənin yüksək, uğurlu, elmi formasıdır” (6, 287).
İnteqrasiyaya fənlərin əlaqələnməsi və birləşdirilməsi mövqeyindən yanaşıldığından fənnüstü,
fənlərarası və fəndaxili səviyyələrdə ifadə olunduğu bildirilir (14, s. 61; 18). İbtidai siniflərdə
Azərbaycan dili təlimində isə daha çox fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyadan bəhs olunur.
Ümumiyyətlə, məzmununda şagirdlərin bir fərd olaraq özünüdərkinə yönəlmiş ətraf aləm,
təbiət və cəmiyyət hadisələri haqqındakı ən zəruri bilik və həyati bacarıqların, yığcam,
lakonik bədii nümunələr vasitəsilə aşılanan yüksək əxlaqi dəyərlərin, eləcə də dilin daxili
quruluşunu əks etdirən sadə qaydaların verilməsi onun inteqrativ fənn kimi
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dəyərləndirilməsinə imkan açır. Fikrimizcə, həm A. Hacıyevin, həm də M. Abdullayevanın
ibtidai siniflərdə ana dilini inteqrativ fənn kimi səciyyələndirmələri bu amillərdən irəli gəlir (2,
s. 3; 4, s. 31). Ana dili dərsliklərində vətən tarixi, coğrafiyası, xalqın dili, mədəniyyəti, adətənənəsi, görkəmli şəxsiyyətləri haqqında məlumatlar, şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələri
bu fənnin orta təhsil səviyyəsində keçilən tarix, coğrafiya, ədəbiyyat fənləri üçün ilkin baza
rolunu oynadığını üzə çıxarır. Prof. Y. Kərimov ana dili dərsliklərində hətta fizika, kimya,
anatomiya, gigiyena, astronomiyaya dair biliklərin verilməsindən çıxış edərək bu fənni “öz
təbiəti etibarilə inteqrativ kurs” hesab edir (6, s. 287).
İnteqrasiyanın bir prinsip və ya strategiya kimi Azərbaycan dili təlimi prosesində
gözlənilməsi fənlərarası əlaqədə daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu sahədə tədqiqat işi
yerinə yetirən A.O. Rəcəbova doğru olaraq qeyd edir: “Fənlərarası əlaqə müxtəlif biliklərin,
anlayış və qanunların dəqiqləşdirilməsinə imkan verir, ayrı-ayrı fənlərdə olan təkrarlar aradan
götürülür, dərsin məzmununu zənginləşdirməklə bərabər, onlarda məntiqiliyin, tamlığın,
vahidliyin yaranmasına şərait yaradır. Bu cür əlaqə fənnin məzmununu da maraqlı edir, eyni
zamanda, dərsin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə gətirib çıxarır” (17, s. 3-4). İbtidai siniflərdə
tədris edilən riyaziyyat, həyat bilgisi, texnologiya, təsviri incəsənət, musiqi kimi fənlərin
imkanları hesabına ana dili təlim materiallarının genişləndirilməsi və dərindən
mənimsədilməsi fənlərarası inteqrasiyaya bariz nümunədir. Əgər ənənəvi yanaşmada bu əlaqə
yalnız müxtəlif fənlərə aid materialların, mövzuların uyğunlaşdırılaraq tədris edilməsi kimi
düşünülürdüsə, qabaqcıl təcrübəyə istinad edən hazırki pedaqoji yanaşmalarda həm də
məzmun standartlarının qarşılıqlı əlaqəsinin reallaşdırılması kimi nəzərdə tutulur. Belə ki,
müxtəlif fənlərə aid standartlarda ifadə olunmuş fəaliyyətlərin üzvi əlaqələnməsi təlim
prosesinin daha yaradıcı qurulmasına, qazanılmış bilik və bacarıqların məqsədyönlü şəkildə
tətbiqinə geniş imkanlar yaratmaqla həm müəllimləri, həm də şagirdləri daimi axtarışa sövq
edir. Eyni zamanda, təlimdə fənlərarası inteqrasiyanın gözlənilməsi müxtəlif elm sahələri
üçün ortaq anlayışların mənimsənilməsini asanlaşdırır, vaxtdan qənaətlə istifadə olunmasını
təmin edir, dərsin səmərəliliyini artırır. Bu da önəmli faktdır ki, ibtidai siniflərdə müxtəlif
fənlərin bir müəllim tərəfindən tədrsi edilməsi fənlərarası inteqrasiyanın imkanlarını
genişləndirir.
Əgər fənlərarası inteqrasiya iki və daha artıq fənnə aid anlayış və faktların, bacarıq və
fəaliyyətlərin sintezidirsə, fəndaxili inteqrasiya yalnız bir fənn daxilində bilik və bacarıqların,
anlayış, fakt və hadisələrin əlaqələnməsi, sintezidir. Təhlil göstərir ki, ana dili təlimində
fəndaxili inteqrasiya, əsasən, dilin daxili strukturunu əks etdirən fakt və hadisələrin
hadisələrin əlaqələnməsi ilə məhdudlaşdırılmışdır. Dil təlimində fəndaxili əlaqələrdən istifadə
üzrə işin sistemini nəzəri və praktik aspektdə araşdıran V. Qurbanov belə bir mülahizəyə
əsaslanır ki, Azərbaycan dili təlimində fəndaxili əlaqə dildaxili əlaqəyə əsaslanır. “Dil bir
sistem olaraq fonemdən başlayır və mətn sintaksisində və ya nitqdə tamama yetir. Mətnə, yəni
nitqə qədərki keçidlər səs, söz, birləşmə, cümlə və mətn, yəni nitq bütövlüyündən ibarət olur.
Deməli, bütün mövzular bir-biri ilə əlaqə və vəhdətdə qurulmalıdır” (9, s. 28). Nəzərə
çarpdırmaq istərdik ki, tədqiqatçı burada ənənəvi dərsliklərdə əksini tapmış linqvistik
anlayışlarla bağlı mövzuları nəzərdə tutur. Belə ki, o, metodik yanaşma olaraq, fəndaxili
inteqrasiyanı fonetika, leksika, söz yaradıcılığı, morfologiya və sintaksisə dair bölmələrini
əhatə edən mövzuların tədris prosesində əlaqələndirilməsi kimi şərh edir. Doğrudur, metodist
alim dil hadisələrini nitq praktikası ilə, daha konkret desək, mətni düzgün yazmaq, mövzu
əsasında mətn qurmaq fəaliyyəti ilə bağlamaq ideyasını da irəli sürür (9, s. 28), lakin yenə də
əsas diqqəti dil fakt və hadisələrinin mənimsədilməsi üzərinə yönəldir. Bununla belə,
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Azərbaycan dili təlimində inteqrasiya şəbəkəsinin yeni bir sistemdə yaradılması ilə bağlı
fikirlərini qeyd etməyi lazım bilirik: “Məlumdur ki, şagirdlərin mədəni nitqə yiyələnməsi
özünü onların aydın, səlis, ifadəli oxuyub-yazması və danışmasında göstərir. Çünki dilin
normalarını gözləməklə sərbəst danışmağı bacarmaq nitqə inteqrasiya məsələsidir. Bunun
üçün nitq və təfəkkürü qarşılıqlı şəkildə inkişaf etdirilməsı metodikası mükəmməl əsaslar
üzərində qurulması ideyası heç vaxt indiki qədər aktual səslənməmiş və öz tətbiqinə bu qədər
yaxın olmamışdır. Bu da bilik, bacarıq və vərdişlərin geniş fəndaxili və fənlərarası əlaqə
şəraitində mədəni nitqə inteqrasiya olunma şəbəkəsini yaratmaq kimi yeni bir sistemin
qurulmasını zəruri etmişdir.” (10, s. 3).
İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili təliminə ənənəvi, yəni dilin linqvistik əsaslarının tədrisi
mövqeyindən yanaşan N. Cəfərova isə morfologiya bölməsinin həm müvafiq kateqoriyaların
diferensiallaşdırılması və inteqrasiyası, həm də sintaktik əsasda tədrisi prinsiplərinə istinadən
həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edir (3 s. 22). Müəllif bu prinsiplərin
reallaşdırılması imkanlarını dildaxili əlaqələr vasitəsilə izah edərək belə bir nəticəyə gəlir:
“Morfoloji qaydaların öyrədilməsinin Azərbaycan dili təliminin digər sahələri ilə
əlaqələndirilməsi, sintaktik zəmində öyrədilməsi, nəzəri məlumatların praktik çalışmalara
müstəqil tətbiqi şagirdlərin nitqini və təfəkkürünü inkişaf etdirir” (3, s. 41).
İbtidai siniflərdə inteqrasiyadan istifadə problemini müasir pedaqoji yanaşmalar əsasında
araşdıran Ü.R. Məmmədova həm təlim prosesində motivasiyanın yaradılması, fəallığın
artırılması, məzmunun hərtərəfli aşılanması və şagirdlərdə müasir dünyagörüşün
formalaşdırılmasında, həm də məktəbdaxili və məktəbdənkənar təlimlərin tətbiqi arasındakı
fərqlərin aradan qaldırılmasında onun mühüm rol oynadığını söyləyir (12, s. 4; 13).
Tədqiqatçı ana dili təlimində fənlərarası inteqrasiyanın məzmun baxımından uyğun gələn
standartlar üzrə yerinə yetirilməsini vacib sayır və bunun müxtəlif fənlər arasında məntiqi
əlaqələrin qurulmasına xidmət etdiyini göstərir. Nəticə olaraq, o, belə bir qənaətə gəlir: “Bu
proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməklə
kiçikyaşlı şagirdlərin idrak fəaliyyətini gücləndirir” (12, s. 16). Lakin Ü, Məmmədova
nədənsə ana dili təlimində fəndaxili inteqrasiyanı müasir dərsin mərhələləri arasında əlaqələr
vasitəsilə izah edir. Ona görə inteqrativ dərs: 1) mövzunu müəyyənləşdirmək; 2) standartı
konkretləşdirmək; 3) dərsin məqsədini (məqsədlərini) müəyyən etmək; 4) dərsin
motivasiyasını işləyib hazırlamaq; 5) tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək; 6) aparılacaq
tədqiqatın mərhələlərini planlaşdırmaq (tədqiqat üçün tapşırıqları; iş üsullarını və formalarını;
məlumat mənbələri); 7) müzakirə üçün suallar hazırlamaq; 8) ideyaları və alınacaq nəticələri
qısaca ifadə etmək; 9) dərsin hər mərhələsinə sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək; 10)
qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq; 11) dərs üçün lazım olan resursları
(təchizatı) müəyyən etmək kimi məsələləri əhatə edir (12, s. 14). Sözsüz, ana dili təlimində
fəndaxili inteqrasiyaya bu cür yanaşma problemin nəzəri və praktik baxımdan həlli yollarının
müxtəlifliyindən irəli gəlir.
Azərbaycan dil fənn kurikulumunda məzmun nitqin fəaliyyət növləri və onun linqvistik
əsaslarının mənimsədilməsi istiqamətində işlənilmişdir. Məhz buna görə də “Dinləyib-anlama
və danışma”, “Oxu”, “Yazı” və “Dil qaydaları” məzmun xətlərinə aid standartlar şəklində
ifadə olunan bilik və bacarıqlar şagirdlərin şifahi və yazılı nitq qabiliyyətlərinin inkişafına
xidmət edir. Ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq, linqvistik səciyyə daşıyan nəzəri məlumatlar
yalnız bilik qazanmaq deyil, müvafiq istiqamətlər üzrə şagirdlərdə nitq bacarıqları
formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. Yeni məzmun nəticəyönlü olub şagirdlərə nitq vərdişləri
aşılamağı önə çəkir. Bu zaman hər bir məzmun xətti tamın hissələri kimi bir-birini
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tamamlayan və məntiqi baxımdan davam etdirən alt standartlar şəklində verilmişdir. Təklif
olunan yeni struktur ana dili təlimində inteqrasiyanın standartlar şəklində qoyuluşuna şərait
yaradır. Standart əsaslı belə fəndaxili inteqrasiya nitqin bütün fəaliyyət növlərinin qarşılıqlı
əlaqədə formalaşmasına güclü təkan verir. Başqa sözlə, dinləyib-anlama oxu bacarıqlarının,
danışma, yəni şifahi nitq yazı bacarıqlarının, eləcə də oxu danışma və yazı bacarıqlarının
vahid sistem daxilində inkişafını təmin edir. Öz növbəsində, dil qaydaları ilə bağlı standartlar
sadalanan bacarıqların nəzəri əsasda qavranılmasına möhkəm zəmin yaratmış olur.
Yeni dərs modelində alt standartların inteqrasiyası planlaşdırmada nəzərdə tutulan vacib
tələblərdəndir, lakin onların reallaşdırılması heç də bütün məqamlarda optimal variantda
həyata keçirilmir. Məlumdur ki, dinləmə ilə danışma, oxu ilə yazı fəaliyyət növləri arasında
tipoloji bağlılıq mövcuddur. Professor M.R. Lvov bu əlaqəni:
danışma
dinləmə
yazı

oxu

variantında sxemləşdirməklə belə şərh edir:
“Birinci cütlük – şifahi nitqdir, yaxud nitqin akustik kodudur.
İkinci cütlük – yazılı nitqdir, yaxud nitqin qrafik kodudur” (9, 76).
Azərbaycan dili dərslərində bu əlaqə yalnız göstərilən variantlarda deyil, dinləmə ilə oxu,
danışma ilə yazı arasında əlaqə şəklində də özünü göstərir.
Müasir dərs şagirdlərin keçilən mövzuya maraq hissini səfərbər etmək, onların diqqətini
qoyulan problemə yönəltmək üçün motivasiya mərhələsi ilə başlanır. Bu zaman Azərbaycan
dili dərslərində dinləmə mətnlərindən müntəzəm istifadə olunur. Yığcam həcmli belə mətnlər
dinlənildikdən sonra şagirdlərə çevik və şifahi şəkildə yerinə yetirilməsi tələb olunan müxtəlif
sual və tapşırıqlar verilir:
— Dinlənilən mətn hansı mövzudadır?
— Mətndə hansı ideya aşılanır?
— Mətndəki əsas faktları qeyd edin.
— Məzmun hansı açar sözlər üzərində qurulmuşdur?
Dərsin gedişindən və məqsəddən asılı olaraq, müəllim əlavə tapşırıq variantlarına da
müraciət edə bilər. Məsələn:
— Dinlədiyiniz mətndə hansı fikir mübahisə doğurur? Siz bu fikri necə ifadə edərdiniz?
— Mətndəki hansı sözlər yerində işlədilməyib? Onları hansı sözlərlə əvəz etməyi
məqsədəuyğun hesab edərdiniz?
Bu tipli sual və tapşırıqlar, əslində, şagirdləri şüurlu oxu prosesinə hazırlamış olur.
Müntəzəm şəkildə həyata keçirilən belə tapşırıqlar dinləyib-anlama bacarıqlarının
formalaşmasını təmin edir və oxu bacarıqlarının inkişafına möhkəm təməl yaradır. Dərsin
başlanğıcında az vaxt müddəti (cəmi 5-7 dəqiqə) sərf edilməklə aparılan bu iş oxuya ayrılmış
əsas dərs mərhələsinin daha effektli təşkilinə səbəb olur. Beləliklə, oxu dərsləri yalnız “Oxu”
məzmun xətti üzrə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərin gerçəkləşməsinə xidmət etmir, o həm də
“Dinləyib-anlama və danışma” məzmun xəttinə aid bacarıqların formalaşmasını zəruriləşdirir.
Azərbaycan dili təlimində şifahi nitq və yazılı nitq bacarıqlarının inteqrasiyası olduqca
vacib tələbdir. Şagird müşahidə etdiklərini, oxuduqlarını və düşündüklərini məntiqi
ardıcıllıqla danışa bilmək vərdişləri qazanırsa, çətinlik çəkmədən onları müəyyən ardıcıllıqla
yazıya köçürmək bacarıqlarına da yiyələnə bilir. Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, oxu
dərslərini yalnız şifahi nitqlə əlaqələndirmək səmərəli nəticə vermir. Keçilən oxu mətnlərinin
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məzmun və ideyasının, obrazlar aləminin xarakterik xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsi şifahi
nəqletmə, yəni danışma yolu ilə bərabər, yazılı ifadəsi yolu ilə də həyata keçirilməlidir. Bu
zaman yazının həcminə deyil, keyfiyyətinə diqqət yetirilməlidir. Məlumdur ki, ibtidai sinif
şagirdlərinin ən zəif cəhətləri rabitəli yazı bacarıqlarına yiyələnməklə bağlıdır. Oxu və yazı
işlərinin əksər hallarda ayrıca dərs saatlarında aparılması oxu və danışma bacarıqlarını yazı
bacarıqları ilə düzgün və sistemli əlaqələndirilməməsinə şərait yaradır. Ancaq qabaqcıl
təcrübə göstərir ki, hər bir oxu dərsinin müəyyən mərhələsinin rabitəli yazıya həsr edilməsi
şagirdlərin maraq hissini artırmaqla yanaşı, tədrisdə rəngarəngliyin gözlənilməsinə geniş
imkanlar açır.
İstər oxu, istərsə də yazı bacarıqları müəyyən mövzuya həsr olunmuş mətn nümunələri
vasitəsilə formalaşdırılır. Oxu prosesində şagirdlərə mətni təşkil edən giriş, əsas və nəticə
hissələrinin mahiyyəti, onların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri anladılır. Eyni
zamanda, bir hissədən, bir abzasdan digərinə keçidin hansı vasitələrlə yerinə yetirildiyi əyani
şəkildə izah olunur. Hər dəfə konkret oxu mətnləri üzərində həyata keçirilən bu proses mətnin
struktur elementlərini qavramağa kömək edir. Beləliklə, göstərilən istiqamətdə aparılan
məqsədyönlü işlər şagirdlərin yaradıcı yazı işlərinə hazırlanmasında olduqca əhəmiyyətli rol
oynayır.
Nitqin fəaliyyət növləri əsasında işlənilmiş məzmun xətlərinə aid standartların “Dil
qaydaları” məzmun xəttinə aid standartlarla inteqrasiyası Azərbaycan dili təliminin linqvistik
əsaslar üzərində qurulmasının zəruri şərti kimi çıxış edir. Şagird dinlədiyi və oxuduğu mətn
nümunələri üzərində müşahidə aparmaqla mətni təşkil edən cümlələr, cümlələri yaradan
sözlər, sözlərin səs tərkibi, mənalı hissələri (kök və şəkilçiləri) haqqında müəyyən təsəvvürə
malik olurlar. Linqvistik məlumatlar, qaydalar isə bu təsəvvürlərin zəruri bilik formasında
şagird yaddaşına ötürülməsinə imkan verir. Müvafiq tapşırıqların yerinə yetirilməsi isə
bacarıq və vərdişlərin qazanılmasını təmin edir. Göründüyü kimi, bu cür təqdimat ənənəvi
yanaşmadan tamamilə seçilir. Əgər ənənəvi dərs modelində şagird əvvəlcə dil fakt və
hadisələri, qayda və tərifləri ilə tanış edilirdisə, kurikulum əsasında keçilən müasir dərslərdə
mətn üzərində aparılan müşahidələrdən çıxış edilərək müvafiq dil hadisəsi üzərində dayanılır.
Ən vacib xüsusiyyət də budur ki, şagirdlər dil hadisəsinin mahiyyətini müzakirə prosesində
özləri müəyyənləşdirilər. Aydındır ki, bu zaman müəllim istiqamətverici sualları, tapşırıqları
ilə belə müzakirələrin səmərəli təşkilinə yardım göstərir. Beləliklə, qeyd edilən məzmun
standartlarının inteqrasiyası ana dilinin nitqin fəaliyyət növləri əsasında mənimsədilməsinə
zəmin yaradır.
Təcrübə göstərir ki, əgər fənlərarası inteqrasiya üfüqi istiqamətdə həyata keçirilirsə,
fəndaxili inteqrasiya həm üfüqi, həm də şaquli istiqamətlərdə həyata keçirilir. Azərbaycan
dilində fəndaxili üfüqi inteqrasiya müxtəlif məzmun xətlərinə aid alt standartların
əlaqələnməsi formasında reallaşdırılır. Şaquli inteqrasiya isə aşağı siniflərdə reallaşdırılan alt
standartlarla əlaqə formasında özünü göstərir.
Beləliklə, fəndaxili inteqrasiyanın məzmun standartlarının qarşılıqlı əlaqələnməsi kimi
şərh olunduğu üzə çıxır. Bu cür yanaşma Azərbaycan dili təliminin praktik əhəmiyyətini
artırmaqla, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının nəticəyönlü olmasına, idraki fəaliyyətlərinin
tamlığına və ən əsası, hərtərəfli bir şəxsiyyət kimi yetişmələrinə möhkəm zəmin yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlərin məzmununun
müəyyənləşdirilməsində və təşkilində istinad olunan pedaqoji prinsiplərdən biri də
inteqrativlikdir. Azərbaycan dili təlimində inteqrasiya fənlərarası və fəndaxili formalarda öz
ifadəsini tapır. Fənlərarası inteqrasiya ilə müqayisədə, fəndaxili inteqrasiyanın hansı modeldə
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həyata keçirilməsi müasir pedaqoji tədqiqatların aktual problemlərindən sayılır. Azərbaycan
dili təlimində fəndaxili inteqrasiya probleminə müxtəlif yanaşmaları nəzərdən keçirməklə
ibtidai siniflərdə onun hansı modeldə səmərəli təşkilini müəyyənləşdirməkdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dil təlimində fəndaxili inteqrasiya yeni pedaqoji yanaşmada
açıqlanmışdır ki, bu da ənənəvi yanaşmada qəbul edildiyi kimi, dil fakt və hadisələrinin
qarşılıqlı əlaqələnməsinə deyil, məzmun xətlərinə aid standartlar üzrə yerinə yetirilməsinə
əsaslanır, bu isə məqalənin elmi yeniliyi sayılmalıdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Standart əsaslı fəndaxili inteqrasiyaya istinad
edilməsi dil təliminin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərməklə, şagirdlərin oxu, şifahi və yazılı
nitq, eləcə də linqvistik bacarıqlarının gözlənilən səviyyədə inkişafını təmin edəcəkdir.
Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.
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П. Гадимова

Новый подход межпредметной интеграции
по обучению Азербайджанского языка в начальных классах
Резюме
Одним
из
дидактических
принципов
определения
содержания
общеобразовательного содержания, ссылается на интегративность. Этот принцип
обеспечивает формирование учащихся как всеобъемлющая личность, владением
жизненными навыками, связывать теорию с практикой. Исходя из этого контекста,
выявляется необходимость применения новой модели межпредметной интеграции по
обучению Азербайджанского языка в начальных классах. В статье должны
исследоваться вопросы по реализации содержательного стандарта предложенной
модели.
P. Gadimova

A new approach to intensive integration
in the Azerbaijani language teaching of primary classes
Summary
One of the didactic principles referred to in the definition of the content of general
education is integration. This principle ensures the formation of students as a comprehensive
personality, possession of life skills, to connect theory with practice. Based on this context,
the need to apply a new model of inter-subject integration for teaching the Azerbaijani
language in primary classes is revealed. The article should investigate the implementation of
the content standard of the proposed model.
Redaksiyaya daxil olub: 17.04.2018
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Hal şəkilçilərinin qrammatik qaydalarının tədrisində
şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafı
Ruhanə Xambatova
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant,
Gəncə Dövlət Universiteti
E-mail: ruhanexambatova@mail.ru
Rəyçilər: prof. M. Yusifov,
ped.ü.f.d., dos. A. Quliyev
Açar sözlər: qrammatik qayda, yazılı dil, şifahi dil, danışıq dili,dil normaları
Ключевые слова: грамматическая провила, письменныйязык, устный язык,
pозговорныйязык, языковыенормы
Key words: grammatical rule, writing language, oral language, conversation language,
language norms
İsmin hal şəkilçilərinin özünəməxsus qrammatik qaydaları vardır. İsmin hal şəkilçilərinin
qrammatik qaydaları onların yazılışına məxsus tələblər üzrə müəyyən olunur. Qrammatik
qaydalardan istifadə isə təkcə yazı üzərində qalmayıb eyni zamanda şifahi nitqdə səsləndirilir.
Buna görə də qrammatik qaydaların mənimsədilməsi təkcə yazı qaydaları çərçivəsində qala
bilməz. İsmin hallarına məxsus qrammatik qaydaların öyrədilməsi bu mənada iki istiqamət
üzrə aparılmalıdır. Birincisi dil quruluşuna aid qaydaların mənimsədilməsidir. Dil quruluşuna
dair qaydaların mənimsədilməsi yazılı dilin normalarının öyrədilməsi zamanı tətbiq olunur.
Həmin qaydalara uyğun tərtib edilən sözlərin səsləndirilməsi isə nitq aktına məxsus
normaların mənimsədilməsinə zərurət yaradır. İsim halları haqqında ümumtəhsil
məktəblərinin 5-ci sinfinə aid dərslikdə müxtəsər məlumat verilir. Dərslikdə ismin hallarının
qrammatik qaydaları barədə deyilir: ,,İsimlər başqa sözlərlə əlaqəyə girərkən çox zaman
qrammatik şəkilçilər qəbul edərək dəyişir. Bu qrammatik formalara ismin halları deyilir.
İsmin altı halı, hər bir halın müvafiq şəkilçisi (adlıq hal istisna olmaqla) və sualı var” [2, 121].
Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün metodik vəsaitdə göstərilir ki, dərslikdəki 8-ci
tapşırıq motivasiya rolunu oynayır. Bu tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra nəzəri material
mənimsədilir. 9-11-ci tapşırıqlar yerinə yetirilir. (10-cu tapşırıq yazılı yerinə yetirilir). Bu
tapşırıqlar şagirdin ismin halları ilə bağlı verilmiş nəzəri materialı nə dərəcədə mənimsədiyini
nümayiş etdirilir” [1,137].
Buradan göründüyü kimi, metodik vəsaitdə əsas etibarı ilə isim hallarının nəzəri cəhətdən
öyrədilməsinə üstünlük verilir. Ancaq nəzəri materialın mənimsədilməsində həm müəllimin
şərhi, həm də şagirdlərin cavabları istər-istəməz nəzəri materialın praktik mənimsədilməsini
tələb edir ki, bu da həm yazılı dilə, həm də şifahi danışığa aid normaları müqayisə edərək
fərqləndirmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Dərslikdəki bütün mövzuların tədrisində müəllim qrammatik qaydaların öyrədilməsi ilə
rastlaşır. Bu da şagirdlərdə yazılı və şifahi nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasına xidmət
etməlidir. Əks halda, öyrənilən materialın səmərəli praktik nəticəsini gözləmək mümkün
deyildir. Ona görə də dil qaydalarının öyrədilməsində nitq mədəniyyəti normalarının
mənimsədilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazım gəlir. İsim hallarına dair dil qaydaları yazılı
dilin tələb və normaları üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
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1. Adlıq hal
Adlıq halın qrammatik şəkilçisi olmur. Adlıq hal başqa halların müəyyənləşməsi üçün bir
vasitədir. Adlıq hal kim? nə? hara? suallarına cavab verir.
2. Yiyəlik hal
Yiyəlik halın qrammatik əlaməti –ın(-in,-un,-ün) şəkilçisidir.
3. Yönlük hal
Yönlük halın qrammatik əlaməti – a(-ə) şəkilçisidir.
4. Təsirlik hal
Təsirlik halın qrammatik əlaməti–ı (-i,-u,-ü) şəkilçisidir.
5. Yerlik hal
Yerlik halın qrammatik əlaməti –da(-də) şəkilçisidir.
6. Çıxışlıq hal
Çıxışlıq halın qrammatik əlaməti –dan(-dən) şəkilçisidir.
Dərslikdə göstərilən bu qrammatik əlamətlər materialın nəzəri yolla mənimsədilməsi
məqsədinə xidmət edir. Ancaq bu nəzəri materialın yazı praktikasına və nitq aktına tam
şəkildə tətbiq olunmasında məhdudiyyətlər baş verməsi də istisna deyildir. Çünki həmin
göstəricilərdə yiyəlik, yönlük və yerlik halda işlədilən bütün variantlar verilməmişdir. Əlbəttə,
şagirdə bunu dərsliyin nöqsanı kimi izah etmək doğru olmaz. Bu halda məsələni müasir təlim
texnologiyalarının göstərişi əsasında müəyyənləşdirmək lazım gəlir. Yəni şagirdin qarşısında
məsələ elə qoyulmalıdır ki, o özü düşünsün və əlavə variantları tapmağa müvəffəq olsun. Belə
olduğu halda şagird mövzunu təkcə nəzəri cəhətdən yox, həm də praktik cəhətdən
mənimsəyə bilər. Eyni zamanda yazılı dil normalarını və nitq aktına məxsus normaları dərk
etməklə yadda saxlaya bilər. Burada fəal təlimin texnologiyalarından istifadə etməklə uğurlu
nəticə əldə etmək mümkündür. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasına aid kitabda göstərilir
ki, “Fəal təlim geniş mənada yeni bir təlim metodudur və onun texnikaları (“beyin həmləsi”,
müzakirələr, rollu oyunlar, tədqiqatlar, tədqiqatın aparılması və s.) metoddan çox vasitə, üsul
kimi prosesdə təcəssüm edir. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq fəal dərsin təşkili üçün yazı,
vasitə və texnikalar həddindən çoxdur. Belə dərslərin təşkili müəllimdən zəhmət, bacarıq və
yaradıcılıq tələb edir. Ən xırda incəliyin belə unudulması dərsin effektliliyinə təsir edə bilər”
[3,136].
İsim hallarının tədrisi də məhz müəllimin işə yaradıcı yanaşması ilə uğurlu alına bilər.
Məqsəd burada mövzunun həm nəzəri, həm də praktik mənimsədilməsindən ibarət olduğu
üçün müəllim dərsdə müvafiq texnologiyalardan istifadə etməlidir ki, onlarda intellektual
təfəkkür canlandırıla bilsin. Məsələn, yiyəlik hal haqqında danışarkən sonu saitlə və samitlə
bitən sözlər nümunə gətirilməlidir. Həmin nümunələrə yiyəlik hal şəkilçisinin əlavə olunması
isə şagirdlərin özünə həvalə edilməlidir. Şagird sonu samitlə bitən kitab, dəftər və sonu saitlə
bitən körpü, quzu kimi sözlərə yiyəlik hal şəkilçisi əlavə etdikdə dərslikdə verilən qaydadan
fərqli variantın ortaya çıxdığını müşahidə edəcək: kitab-kitabın, dəftər-dəftərin: körpükorpünün, quzu-quzunun. Söz tərkibində şəkilçi fərqinin meydana çıxmasının səbəblərini
müəyyən etmək üçün müəllim kurikulum üzrə təşkil olunmuş qruplara müraciət edə bilər.
Şəkilçidə baş verən fərqlərin səbəbləri nədən irəli gəlir? Əlbəttə ki, uşaqların cavabları
müxtəlif ola bilər. Çünki bu barədə müəllim əvvəlcədən məlumat verməyib, dərslikdə də buna
aid nümunə yoxdur. Ona görə müəllim şagirdlərdə sualın cavabı üçün maraq yaradır və izah
edir ki, Azərbaycan dilindəki sözlərin tərkibində iki sait səs yanaşı gələ bilmir. Odur ki,
tələffüzdə baş verən çətinlik ortaya bir samit əlavə olunması ilə aradan qaldırılır. Bu yerdə
müəllim həm yazılı dilin, həm də nitq aktı vasitəsi ilə baş verən normaları asanlıqla şagirdlərə
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başa sala bilər. Beləliklə, bir mövzunun tədrisində həm nəzəri materiala əsaslanan yazılı
nitqin, həm də nitq aktına əsaslanan şifahi dil normaları barədə məlumatlar verilir. Ancaq
müəllimin şərhi bununla bitməməlidir. Əvvəlki dərsliklərdən müəllim bilir ki, saitlə bitən
sözlərə yerlik hal şəkilçisi qoşulduqda araya daxil olan samit artırılma və bitişdirici element
adlandırılmışdır [4, 117,141-142: 5, 35-36]. Bu yerdə şagirdlərə izah etmək lazımdır ki,
artırılma və bitişdirici samitin funksiyası nədən ibarətdir və nitq mədəniyyətində onun rolunu
necə qiymətləndirmək olar. Ona görə də sonu saitlə bitən sözə saitlə başlayan şəkilçini
yanaşdırıb onun tələffüzdə yaratdığı çətinliyi izah etmək lazımdır. Şagirdlər bilməlidir ki, iki
sait arasında işlənən samit sadəcə bitişdirici deyil, həm də nitqin asanlaşmasını tənzimləyən
elementdir. Bu da nitq aktı üzrə dildə rəvanlaşma yaranmasına xidmət edir.
Nitq aktı üzrə rəvanlığı tənzim edən bu element həm yazılı dildə, həm də şifahi dildə
bərabər normalaşma yaradır. Eyni zamanda şagirdlərə nitq mədəniyyəti normalarının
mənimsədilməsi məqsədi ilə yönlük və təsirlik haldakı sonu saitlə bitən sözlərə tənzimləyici
samitin əlavə olunması barədə izah vermək lazımdır. Müqayisə üçün sonu saitlə sözlərlə
yanaşı sonu saitlə bitən sözlərə misal göstərilməlidir: dağ-dağa-dağı, otaq-otağa-otağı;
körpü-körpüyə-körpünü, quzu-quzuya-quzunu.
Yiyəlik, yönlük və təsirlik hallardan danışarkən onlara yazılı və şifahi dil normalarını da
xatırlatmaq məqsədəuyğundur. Çünki birincisi, şagirdlər bilməlidir ki, halların bəzilərində
həm şəkilçi işlənən həm də şəkilçi işlənməyən variant olur. Onları müəyyənləşdirmək üçün
vacib deyil ki, müəllim xüsusi olaraq şərh versin. Müəllim qruplar üzrə iş apardığı üçün ayrıayrı qruplara şəkilçisiz işlənən hallara aid nümunələr yazdırıb həmin nümunələr üzrə
şəkilçisiz variantlarda şəkilçini bərpa etdirə bilər. Məsələn, dəftər vərəqi, şagird çantası,
məktəb bağçası, dost məsləhəti kimi nümunələrdə birinci tərəflərə yiyəlik hal şəkilçisi
artırılmaqla şəkilçili variant bərpa olunur. Ancaq yenə də şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü
inkişaf etdirmək üçün sual qoyula bilər ki, nə üçün belə birləşmələrdə birinci tərəf həm
şəkilçili, həm də şəkilçisiz işlənir? Cavab bu olmalıdır ki, şəkilçili sözlərdə konkretlik ifadə
olunur, şəkilçisizlikdə qeyri-müəyyənlik. Məsələn, dəftər vərəqi birləşməsində birinci tərəf
şəkilçisiz işlənir. Söhbətin hansı dəftər vərəqindən getdiyi məlum deyil. Ancaq dəftərin vərəqi
birləşməsində şəkilçi var. Söhbətin hansı dəftərdən getdiyi məlum olur. Hətta konkretliyi bir
qədər də dəqiqləşdirmək üçün dəftərin vərəqi birləşməsinin əvvəlinə bu işarə əvəzliyini də
artırmaq olar: bu dəftərin vərəqi. Şəkilçisiz variantda isə bu işarə əvəzliyini artırmaq olmur:
bu dəftər vərəqi mənasız söz yığımına çevrilir. Eyni qaydanı şəkilçisiz işlənən təsirlik hala da
tətbiq etmək olar: kitab oxumaq-kitabı oxumaq-bu kitabı oxumaq, çanta götürmək-çantanı
götürmək-bu çantanı götürmək.
Bu kimi nümunələrin şagirdlərlə birlikdə izah olunması sayəsində şagirdlər dil quruluşu
üzrə qrammatik qaydalara bələd olurlar. Bu da nitq mədəniyyətinə görə yazılı dilin
normalarına yiyələnmək deməkdir. Eyni zamanda şagirdlər nitq aktı barədə təsəvvürə malik
olurlar ki, bu da dil normalarının necə baş verdiyini öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Yerlik hala gəlincə şagirdlərə izah etmək lazımdır ki, sonu saitlə və samitlə bitən sözlərə
yerlik hal şəkilçisi qoşulduqda söz sonu və şəkilçi arasında tənzimləyici element artırılmır:
səhra-səhrada, körpü-körpüdə, dağ-dağda, məktəb-məktəbdə.
Nə üçün bu vəziyyətdə söz sonu və şəkilçi əvvəlinə tənzimləyici samit artırılmır? -sualına
şagirdlər özləri asanlıqla cavab tapa bilərlər ki, yerlik halda iki sait qarşılaşması baş vermir.
Müəllim isə şagirdlərin intellektual təfəkkürünün canlanmasının müqabilində onlarda nitq
mədəniyyəti normalarının mənimsədilməsinə maraq yaradır.
Halların funksiyalarının öyrədilməsində şagirdlərin maraq dairəsini bir daha
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genişləndirmək üçün müəllim danışıq dilində yönlük və yerlik halların yerdəyişməsinə dair də
nümunə gətirə bilər. Məsələn, belə cümlələri nümunə göstərmək olar: ”Ayı meşəyə
daldalanıb”, “Uşaq evə gizlənib”. Şagirdlər asanlıqla müəyyən edə bilər ki, həmin
cümlələrdə yönlük hal yerlik halın əvəzində işlənib. Burada şagirdlərə artıq məlum olur ki,
yazılı dildən başqa danışıq dilində də özünəməxsus normaların baş verməsi istisna deyildir.
Ancaq müəllim şagirdlərin diqqətini ona yönəltməlidir ki, yazılı dilin normalarına bələd
olmaq vacibdir ki, hamı yazı vasitəsi ilə bir-birini daha yaxşı anlaya bilsin. Nitq mədəniyyəti
normalarına yiyələnərkən həmçinin, yazılı dilin ifadə vasitəsi kimi formalaşan şifahi dil
normalarına yiyələnmək lazımdır ki, informasiyaların birbaşa çatdırılması məntiqiliyə,
ardıcıllığa, dəqiqliyə aydınlılığa əsaslanılsın.
Çıxışlıq halda da yerlik halda olduğu kimi samitlə başlanan şəkilçi işlənir. Odur ki, söz
sonu və şəkilçi əvvəli mövqeyində əlavə tənzimedici elementin işlənməsinə ehtiyac olmur.
Çıxışlıq hal şəkilçisi saitlə və samitlə bitən sözlərə eyni hüquqla qoşulur: körpü-körpüdən,
dəstə-dəstədən, ev-evdən, məktəb-məktəbdən.
Nitq mədəniyyətinin öyrədilməsi ilə əlaqədar olaraq müəllim izah etməlidir ki, çıxışlıq
halın bu qaydaya uyğun işlədilməsi yazılı və şifahi dil üçün eyni normaya əsaslanır. Bununla
birlikdə, müəllim yönlük və yerlik halın danışıq dilindəki norma variantında olduğu kimi
çıxışlıq halda özünəməxsus danışıq normasının mövcudluğunu da nəzərdən qaçırtmamalıdır.
Məsələn, danışıq dilində bəzi hallarda çoxdan getdi əvəzinə çoxdandan getdi, tezdən durdu
əvəzinə tezdəndən durdu kimi variantların işlənilməsinə də rast gəlmək olur. Danışıq dilində
belə ifadə forması bir qayda olaraq emosionallıq [6,91] və hadisənin baş verməsinə dair
intensivlik bildirir. Bununla belə, çıxışlıq hal şəkilçisinin söz tərkibində ardıcıl işlənməsi
yazılı dil üçün məqbul deyildir. Belə ifadə formaları danışıq dili ilə yanaşı bədii üslubda
obrazlılıq yaradılması məqamında işlədilir.
Əlbəttə, hal şəkilçilərinin bütün xüsusiyyətləri bununla bitmir. Ancaq orta məktəb
şagirdlərinin qavrayacağı, mənimsəyəcəyi və əməl edə biləcəyi normalara riayət olunması bu
sahədə görülən işlərin uğurlu nəticəsi sayıla bilər. Nitq mədəniyyəti normalarına yiyələnmək
hər bir dil istifadəçisinin borcudur. Nİtq mədəniyyəti normalarına yiyələnmək bu normaların
sabitləşməsinə aparan istiqamət kimi qiymətləndirilməlidir. Nitq mədəniyyəti normalarının
mükəmməl olması isə ana dilinin nüfuz dairəsini genişləndirir.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq şagirdlərin yazılı və şifahi nitqində hal şəkilçilərinin nitq
mədəniyyəti normalarına uyğun şəkildə işlədilməsinin öyrədilməsi üsullarının müəyyən
edilməsindən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Hal şəkilçilərinin yazılı və şifahi dildə fərqli variantlarla
meydana çıxmasının nitq aktı ilə bağlı olduğunu müəyyən edilməsi elmi yenilik hesab
olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, hal şəkilçilərinin yazıdakı və şifahi
nitqdəki fərqlərin aradan qaldırılması üsullarının tətbiq edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.
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Развитие речевой культуры учеников в преподавании
грамматических правил падежных окончаний
Резюме
В статье указывается, что работа по обучению грамматических правил относительно
падежных окончаний не завершается только ознакомлением с языковой структурой.
Наряду с грамматическими правилами в первую очередь учащихся обучают нормам
письменного языка. Необходимо ознакомление с нормами письменного языка всех
пользователей языка. Письменный язык реализуется одновременно в речевом акте
устного языка. Но не всегда нормы письменного языка совпадают с нормами устного
языка. Кроме того, существует и общий разговорный язык. И в разговорном языке
также имеются особенности, отличающиеся от норм письменного и устного языка. Эти
различия проявляют себя и в употреблении падежных окончаний. Усвоение учениками
данных норм имеет особое значение в формировании их речевой культуры.
R. Xambatova

Improvement of speech culture of pupils in teaching
of grammar rules of case endings
Summary
Article proves that, teaching of grammar rules of case endings of noun does not cover only
knowing of language structure. At first norms of written language are learnt with teaching of
grammar rules. To know regulations of written language is necessary for all language users.
In the same time, written language is realized in oral language for speech act. But regulations
of written language are not always proper with norms of oral language. In addition to this,
there is general spoken language. Factors which differ from written and oral language norms
are also include to spoken language. Such differs are shown in using of case endings.
Learning of such norms by pupils has special importance in forming of speech culture.
Redaksiyaya daxil olub: 26.03.2018
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Tarix təlimində sənədlərdən istifadənin
əhəmiyyəti və məqsədləri
Qərənfil Məmmədzadə
Azərbayacan Dövlət Pedaqoji Universteti
E-mail: qerenfil.ekberova@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. M.M. Əmirov,
ped.ü.e.d. D. Musayev
Açar sözlər: tarix, sənəd, metodika, mənbə, təlim, şagird
Ключевые слова: история, документ, методология, источник, обучение, учащийся
Key words: history, document, methodology, source, training, student
Tarix təlimində bilik mənbələri müxtəlifdir. Bunlara nümunə olaraq ayrı-ayrı şəxslərin
söhbətlərini, kitabları, şəkil və kinofilmləri, məişət əşyalarını və s göstərmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, “tarixi mənbələrlə” “şagirdlərin “tarixi bilik
mənbələri“ anlayışları arasında mühüm fərq vardır. Tarixi mənbə dedikdə sənədli ilkin
mənbələr nəzərdə tutulur, bunların əsasında tədqiqatçı tarixi faktları müəyyən edir və yoxlayır.
Sənədli ilkin mənbədən bu mənada təlim metodikasında istifadə olunur. Onlar ilkin mənbə
adlandırılır: “Tarixi bilik mənbələri” anlayışı pedaqoji anlayışdır. O, daha geniş məna
daşıyaraq həm ilkin mənbələri, həm də elmlə sistemləşdirilən və özündə bilik cəmləşdirən
mənbələri əhatə edir. Məktəblilər üçün tarixi bilik mənbələri rolunda müəllimin söhbəti və
dərs vəsaitləri ilə yanaşı digər informasiya mənbələri — muzeylər, sənədlər, qəzetləri və s.
çıxış edir.
Bir çox metodistlər mənbələri biliklərin xarakterinə görə qruplaşdırırlar ki, bu da həmin
biliklərin şüurlu mənimsənilməsinə yönəlib. Belə qruplaşma təlimdə müxtəlifi mənbələrin
rolunu və yerini müəyyənləşdirməyi kömək etməyə xidmət edir. Elmi cəhətdən işlənib
hazırlanmış materiallarla iş sənədlə işdən fərqlənir. Bu mənada tarixi bilik mənbələri ilə iş
aşağıdakı əsas qruplara bölünür:
1. Sənədli tarixi mənbələr
2. Tarixi bilikləri elmi cəhətdən işlənib hazırlanmış formada əks etdirən mənəbələr
3. Tarixi keçmişi incəsənət vasitəsilə əks etdirən mənbələr.
Tarixi bilik mənbələrinin bəzi qrupları formasına görə bölünür, hansı ki, bunlarda tarixi
biliklər söz, şərti işarə, iştirakçı obrazı ilə ifadə olunur.
Tarixi bilik mənbələri dərs vəsaitləri formasında tərtib olunur, bəzi vəsaitlərdə xarakterinə
görə müxtəlif növlü mətni və illüstrativ mənbələr daxil edilir.
Mənbələrlə iş üçün onların texniki cəhətdən tərtibatı - yəni ekran başına, kolleksiyaların
ekspozisiyası, müstəqil vəsaitlərin hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Tarixi bilik mənbələrinin xülasəsini cədvəl şəklində də vermək olar.
Sənədlərdən biliklərin ilkin mənbəyi kimi istifadə edilməsi, bəzi metodistlərin
müşahidəsinə görə, tarixi faktların və ayrı-ayrı obrazların şagirdlər tərəfindən yadda saxlama
müddətinin artmasına kömək edir: “Belə sənədin obrazlı məzmunu şagirdlərin təkcə diqqət və
yaddaşını deyil, həm də onların obrazlı təfəkkürünü və yaradıcı təxəyyülünü fəallaşdırır, təhlil
edilən sənədin məzmunu ilə əlaqədar olan və şagirdlər tərəfindən əvvəllər alınan təsəvvür və
biliklərin bütün kompleksini fəal vəziyyətə gətirir.
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Sənədlə iş məktəblilərin təfəkkürünü fəallaşdırır, onu tarixi hadisələri təhlil etməyə
öyrədir. Şagirdlərdə təlim prosesi və praktiki həyat üçün lazım olan bir sıra bacarıq və
vərdişlər formalaşır: digərlərini dinləmək və müxtəlif xarakterli sənədləri oxumaq, onları
müqayisə etmək, materialı sistemləşdirmək, qeydlər aparmaq, sənədlər əsasında nəticə
çıxarmaq və s. Digər sözlə desək; sənədlə iş tarixi tədqiqatın metodu ilə şagirdləri əməli
şəkildə tanış etmək yollarından biridir. Bu cəhəti nəzərə alaraq metodist V. Vemadski hələ
keçən əsrin 30-cu illərində qeyd edirdi ki, tarix təliminə sənədin daxil edilməsi, şagirdlərin
sənədlə tanış olması “bir tədris fənni kimi, tarixin bir elm kimi tarixlə yaxınlaşmasına kömək
çdir. Orta məktəblərin yuxarı siniflərində tarix fənninin tədris edilməsi bu və ya digər elmin
metodu ilə də bir qədər tanış olmağı qarşısına məqsəd qoymalıdır. Sənədin cəlb edilməsi
şagirdlərdə mətni tənqidi təhlil etmək üsullarının inkişafına gətirib çıxarır.
Şagirdlərə təlim prosesinin fəal iştirakçısı kimi, dərsliyə isə yalnız biliklərin
möhkəmləndirilməsi vasitəsi kimi deyil, həm də müəllimin köməyi ilə şagirdin müstəqil
surətdə bilik aldığı vəsait kimi baxılırdı. Dərsliklərə tarixi biliklərə dair müxtəlif mənbələri:
sənədlər, müxtəlif növlərdən olan illüstrasiyalar daxil edildi. Məktəblilərin müstəqil idrak
fəaliyyətini stimullaşdıran suallar ya tapşırıqlar sistemi tərtib olundu. Belə vəzifələrin,
məsələlərin həlli üçün tarix dərsliklərinə dair müstəqil iş üçün dəftərlər, kontur xəritələr
hazırlanırdı.
Məktəb üçün tarixdən dərsliklərin nəşr edilməsi ilə sənəd materialının rolu əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdi. Tarixi sənəd dərsliyi daxil edildiyinə və onun tərkib hissəsi olduğuna görə,
tarix dərslərində həmin sənədlərlə işləmək məcburi oldu.
Məqalənin aktuallığı. Müxtəlif elm sahələrinə aid bilik kütləsinin həcminin sürətli artdığı
müasir dövrdə təlimin ənənəvi üsulları bilikləri mənimsəməyi, öyrənməyə imkan vermir. Bu
isə yeni, daha səmərəli təlim metodlarından istifadə etməyi tələb edir. Təlim prosesində elə
metodlardan istifadə etmək lazım gəlir ki, təhsil alanların bilikləri müstəqil surətdə əldə
etməyi bacarsınlar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzu ilə bağlı aparılan tədqiqat zamanı məlum olur ki, sənəd
üzərində iş zamanı interaktiv metodlardan istifadə olunması təlimə cəlb olunanların
təfəkkürünün müntəzəm inkişaf etdirilməsinə, bilik və bacarıqlarının, müstəqil əldə
olunmasına, dərsin maraqlı olmasına şərait yaradır, dərsə maraq artır, əldə edilmiş biliklərin
daha uzun müddət yadda saxlanılması təmin edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mövzu üzərində iş zamanı əldə edilmiş
nəticələr ümumtəhsil müəssisələrində tarix dərslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində,
təhsil alanların idrak fəallığının yüksəldilməsi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün
formalaşdırılması, problemlərin həllində qərarların qəbul edilməsi vərdişlərinin
formalaşdırılmasında istifadə oluna bilər.
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Важность и цель использования документов
в обучении истории
Резюме
Используя исторические источники, учитель может показать студентам, как
существует историческое знание, и помочь учащимся понять сущность исторических
доказательств. В результате студенты обычно обладают универсальными навыками для
проведения исторических анализов.
G. Mammadzade

The importance and purpose of using documents in history teaching
Summary
By utilizing historical sources, a teacher can show students how historical knowledge
exists, and help students to understand the essence of historical evidence. As a result, students
generally have universal skills to carry out historical analyzes.
Redaksiyaya daxil olub: 24.05.2018
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Açar sözlər: Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, qadın azadlığı, ziyalı, təbrik teleqramı
Ключевые слова: Муххамед ага Шахтахлы, свобода женщин, интеллигент,
поздравительная телеграмма
Key words: Mohammed him Shahtahli, the free woman, the intellect, the regal telegram
XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan milli mətbuatının təşəkkülü uğrunda ziyalıların qızğın
fəaliyyəti dövrüdür. Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə, Üzeyir Hacıbəyli,
Əhmədbəy Ağayev, Əlibəy Hüseynzadə və başqaları bu hərəkatın önündə getmişlər.
Əsası 1875-ci il iyulun 22-də “Əkinçi” qəzeti ilə qoyulmuş milli mətbuatımız xalqın
maariflənməsi yolunda misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Odur ki, bu işdə qəzetin böyük rolunu,
onun məqsəd və vəzifələrini yaxşı dərk edən mühərrir ziyalıların həyat və fəaliyyətlərinin
tədqiqi zəruridir.
Belə ziyalılardan biri də publisist, şərqşünas, dilçi, pedaqoq, bir sıra beynəlxalq
cəmiyyətlərə üzv seçilmiş Şahtaxtlı (Şahtaxtinski) Məhəmməd ağadır (1846-1931). O,
Naxçıvan, Tiflis, Peterburq Leynsiq şəhərlərində təhsil almış, Azərbaycan, rus, alman, fransız,
ingilis, ərəb, türk və fars dillərində ədəbi, elmi əsərlər yazmışdır. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı
M.F. Axundovun davamçısı kimi Azərbaycanda əlifba islahatı ilə məşğul olmuş, Şərqdə ilk
dəfə bu məsələ haqqında əsər yazmışdır. Onun mühərrirlik fəaliyyəti qadın azadlığı, ana dili,
dünyəvi elmlər, əlifbanı sadələşdirmək və s. məsələləri əhatə etmişdir. Moskva, İstanbul və
Bakıda çıxan bir çox qəzetlərin əməkdaşı olmuş Məhəmməd ağa 1898-ci ildə Tiflisdə
Azərbaycan dilində qəzet çıxarmağa cəhd göstərmiş, lakin çar senzurası buna icazə
verməmişdir. Nəhayət, 1903-cü ilin martından “Şərqi-Rus” adlı qəzetin nəşrinə icazə ala
bilmişdir. “Şərqi-Rus” Məhəmməd ağanın Tiflisdə açdığı və sonralar “Qeyrət” adlanan xüsusi
mətbəəsində çap olunmuşdur (232-ci nömrəsindən qəzetə Cəlil Məmmədquluzadə redaktorluq
etmişdir).
Məhəmməd ağa Şahtaxtlı qəzetin səhifələrində dərc etdiyi elmi, tənqidi publisistik
əsərlərində müstəmləkəçilik, irqçilik, qadın əsarəti, dövlət quruluşu, demokratiya, din və
şəriət haqqında dövrünə görə mütərəqqi fikirlər irəli sürmüşdür. Azərbaycan qadınının
maariflənməsi, xüsusən, savadlı qadınların gənc nəslin tərbiyəsində iştirakı onun diqqətini
daim cəlb etmişdir. Bu cəhətdən “Şərqi-Rus” qəzetinin nəşrə başlaması ilə əlaqədar Bakı
birinci rus-müsəlman qız məktəbinin müəllimi Şəfiqə xanım Əfəndizadənin (1882-1959)
göndərdiyi təbrik teleqramı və Məhəmməd ağanın ona yazdığı cavab Azərbaycanın maarif
tarixinin bir səhifəsini işıqlandırdığı üçün qiymətlidir. Aşağıda həmin teleqramı və mühərririn
cavabını olduğu kimi dərc edirik:
“Maarifpərvər rif'ətli Məhəmməd ağa Şahtaxtinski hüzuri-alilərinə Əfəndim həzrətləri!
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“Şərqi-Rus” - mübarək ünvanlı həvadesi-nameyi-milli bu milləti-məzlumeyi-məhrumə
üçün zülmətdə ziya olaraq Məşriqdən fəcri-sadiq gibi tülu elədi. Qişayi-qəflətə bürünmüş
məmləkəti günəş gibi təhvirə başladı. Ümidi-qəvilərimiz vardır ki, anası olmuş millətin
gözünü açıb, üzünü güldürəcək. Keçən nohusət (fəlakət-F.Q.) zamanları üçün qəza mafat
(puç-F.Q.) edəcəkdir. Əhlinə ehalə olunan ümurimünəzzəmə içində xeyir və bərəkət
müqərrərdir. Rical və nisa cümləmizin gözləri aydın!... Gözlərimiz aydın ki, axırımız xeyirə
döndü.
Ey, siz, mənəvi ata! Bu əmri-əzim, səməreyi-sə,y və qeyrəti dindarəniz ilə hüsuli-nəzir oldu.
Bu təşəbbüs xeyli zaman idi bir qəyuri-milləti gözləyib həsrət gözü ilə baxıb durmaqda idi.
Həmd olsun bu fütuhat sizlərə müyəssər imiş, nə ali himmət! Hə mübarək və müəssir ixlas?!...
Xuda davamına tovfiq-məvanidən məsun eləyə, amin!
Bakı müsəlman qız məktəbinin ədəbiyyat müəlliməsi Şəfiqə Şeyxzadə”.
“İdarədən (Məhəmməd ağa Şahtaxtlı)
Bir çox əşxas təşəbbüsümüzü təşviq niyyəti ilə bizi təqrizləri ilə sərəfraz buyurub və
buyurmaqdadırlar. Səmim qəlblə təşəkkür edirik. Amma nə üçün doğrunu açıqdan bəyan
eləməyək? Təqrizlərin heç biri Şəfiqə xanım Şeyxzadəninki kimi bizə güvara olmadı. Səbəbi
budur: Bu təqriz feilən bizə göstərir ki, bizim əqidəmizcə millətimizin nəslinin dünyada bəqası
üçün labüd, vacib olan arvadların kəmalat və tərbiyəcə dərəcələrinin ucalmağı nəinki nəzəri
yolda mümkündür və bəlkə həqiqətən nəfsi əmirdə əmələ gəlibdir. Əgər o biri xanımlarımız
da öz vəzifələrində əsrin icab etdiyi hazırlığa və istedada Şəfiqə xanım özününkünə olduğu
qədər olsa da idilər, millətimizin həyatına kəfil olan cəmiyyəti şərtlərin lap böyüyü vücuda
gəlmiş olar idi. Şəfiqə xanım nədir? Mükəmməl bir ədibə, mükəmməl bir müəllimə? Nə eləyir?
Qızlara ki, gələcəkdə övlad anası və ev sahibi olacaqlar, dil və ədəbiyyat öyrədib, insana
cənabi-həqqin ən böyük ehsanı olan əql və zəkadan həm faidə və həm ləzzət yolunu öyrədir.
Mədəni millətlərin də ədəbiyyat müəllimələri Şəfiqə xanım kimidirlə, bundan artıq deyillər.
İndi məsələ Şəfiqə xanım kimilərdən millətin təməddünə fe'lən müstəid olduğuna yə'qin
qəti hasil edib bunun kimilərin sayını çoxaltmaqdır.
Çox yox, beş-altı il bundan irəli Şəfiqə xanım kimi bir şəxsin bizim içimizdə varlığı
mümkün deyildi. Çün qız məktəbi yox idi ki, müəllimə ola bilsin.
Afərin Hacı Zeynalabdin Tağıyıyevə ki, yüz minlər ilə manatlar sərf eləyib, müsəlmanlar
içində qız məktəbi açıb müsəlman arvadlarını indiki tədənni və əsarət halından xilas etmək
üçün ən müəssir çarəni vücuda gətirdi. Hacı Zeynalabdin mütləq cəmiyyəti və mədəni
reformatordur.
Hacının böyük xeyir və xeyratları ilə bərabər bə'zi kərə şiə məktəbinin xüsusunda rəva
gördüyü kəhgirliyi (tərs, inadcıl – F.Q.) kimi pərdə götürməz halətləri də var. Bizim
borcumuz isə həqiqətnəvislikdir. Yaxşılığı dediyimiz kimi yamanlığı da gizlətməyəcəyik. Biz
meydana onun üçün çıxdıq ki, xalqa doğru söz deyək və nəinki ona buna vicdan firuşanə
mədhiyyələr oxuyaq”.
“Şərqi-Rus”. 1903, №7
Məqalənin aktuallığı. M. Şahtaxtlı böyük mütəfəkkir, ictimai xadim kimi dövrün elmimədəni mühitində müstəsna xidmətləri ilə əvəzsiz işlərə imza atmışdır. “Şərqi-Rus” qəzeti,
qadın təhsili, məktəb islahatları və s. kimi sahədə gördükləri buna nümunədir.
Məqalənin elmi yeniliyi. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinin problemlərinin həlli
sahəsində M. Şahtaxtlının elmi-pedaqoji və mətbuat sahəsindəki fəaliyyəti ciddi faktura ilə
səciyyələnir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Pedaqoji fikir tariximizi, mətbuatın keçib
gəldiyi yolu öyrənmək baxımından dolğun təsəvvür formalaşdırır və daha geniş təhlilləri
zəruri edir.
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Мухаммед Ага Шахтахтлы
Резюме
В данной статье повествуется о публицисте, востоковеде, филологе, педагог еи
интеллигенте Мухаммед Аге Шахтахтлы, последователе М.Ф.Ахундова. Автор статьи
представил текст поздравительной телеграммы учительницы Первой Бакинской
русско-мусульманской школы Шафиги ханум Эфендизаде адресованной Мухаммеду
Аге Шахтахтлы и его ответ на поздравление. Мухаммад Ага Шахтахли на страницах
газеты публиковал научные, критические и публицистических статьи о демократии,
государственности религии, женском неправии.
F. Gasimova (Xudiyeva)

Muhammed Aha Shahathti
Summary
In the article he talks about a publicist, vostokovede, philologist, educator, educator
Muhammad Age Shahtahtly, poster of M. Akhundov. The author of the article has presented
the text of the telegram of congratulations to the tutor of the first Bakinsky Russian-muslim
school Shafiigi hanum Efendizada addressed by Muhammad Age Shahtahtly and his thanks to
the posadravlenie. Muhammad Agha Shahtahli published articles on scientific, critical and
publicistic articles about democracy, statehood, women, and non – governmental
organizations.
Redaksiyaya daxil olub: 24.05.2018
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Əqli fəaliyyətin gücləndirilməsində təfəkkürün əhəmiyyəti
Cavid Muradov
Xəzər rayonu E. Şəmiyev adına
149 nömrəli tam orta məktəbin
riyaziyyat müəllimi
E-mail: c.muradov@gmail.com
Rəyçilər: prof. A.S. Adıgözəlov,
dos. M. Kazımov
Açar sözlər: təfəkkür, təlim, bilik, qavrayış, dərketmə, təsəvvür, mücərrəd, anlayış,
mühakimə, forma
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представление, абстрактный, понятие, суждение, форма
Key words: thinking, education, knowledge, perception, imagination, abstract,
understanding, judgment, form
Təfəkkürün məqsədyönlü inkişafı olmadan riyazi biliklərin möhkəm mənimsənilməsi
mümkün deyildir. Ona görə şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi müasir məktəb
təliminin əsas məsələlərindən biridir. Psixologiyada təfəkkür inikas olunan obyektin insan
şüurunda müəyyən tərəflər və xassələrinin ayrılması, yeni biliklərin alınması məqsədilə digər
obyektlərlə uyğun münasibətlərin qoyulması kimi təyin edilir.
Beləliklə təfəkkür insan şüurunda obyektiv aləmin fəal inkişaf prosesidir.
Dialektika öyrədir ki, hər bir hadisə, istənilən proses özünü məzmun və formanın birliyi
kimi göstərir. Təfəkkür hadisəsi də istisna təşkil etmir. Ayrı-ayrı fikirlərin strukturu və onların
xüsusi birləşmələri təfəkkürün formaları adlanır. Təfəkkürün bütün formaları real obyektlərin
varlıq formalarını əks etdirir (6).
Təfəkkür formalarının düzgünlüyü insan tərəfindən obyektlərin və real aləmin
hadisələrinin düzgün obyektiv öyrənilməsini təmin edir, bizi əhatə edən aləm haqqında
möhkəm və etibarlı biliklər sistemi ilə təmin edir. Riyaziyyat müəllimi üçün təfəkkür
formalarının öyrənilməsi, təlim prosesində onların şagirdlər tərəfindən müstəqil tətbiq
edilməsinin böyük rol oynadığı aydındır.
Təfəkkür, onun xüsusiyyətləri və növləri. Görkəmli psixoloq A.N. Leontyev əsaslı şəkildə
hesab etmişdir ki: ”tərbiyəyə həyati və düzgün yanaşmadır”. Bu ayrı-ayrı tərbiyəvi və hətta
təhsil məsələlərinə elə yanaşmadır ki, o, insana aid tələblərdən alınır: həyatda insan necə
olmalıdır və bunun üçün o, nələrə yiyələnməlidir, onun bilikləri, təfəkkürü, hissləri və i.a.
necə olmalıdır” (1, 238).
Aydındır ki, riyaziyyat təlimini təşkil edərkən və onu apararkən cəmiyyətin yaratdığı insan
idealını həmişə nəzərə almaq zəruridir.
Bu nöqteyi-nəzərdən ümumi təhsil məsələlərini və xüsusən də, məktəb riyaziyyat kursu
məsələlərini nəzərdən keçirsək, onda belə nəticəyə gələrik ki, şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf
etdirilməsi birinci növbəli və mühüm məsələdir.
Tədris-tərbiyə prosesində formalaşan insanın keyfiyyəti ümumi və xüsusi hissələrə ayrılır.
Təfəkkür, əlbəttə, ümumi keyfiyyətə aiddir. Onun formalaşması bütün tədris fənlərində,
şagirdlərin bütün həyatı prosesində baş verir. Lakin hamı tərəfindən qəbul edilmiş və tarixi
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təcrübə təsdiq etmişdir ki, təfəkkürün formalaşmasında riyaziyyat təlimi birinci dərəcəli və
əvəzsiz rol oynayır. Həm də, indiki zamanda şagirdlərdə istənilən təfəkkürün deyil, elminəzəri təfəkkürün formalaşdırılması məsələsi irəli sürülür ki, elmi-nəzəri təfəkkürün
formalaşmasında riyaziyyatın rolu daha böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bununla əlaqədar akademik V.V. Davıdov yazmışdır: ”Müasir məktəb təhsilinin köklü
məsələlərinin həlli son nəticədə təlimin məqsədləri, məzmunu və metodları ilə layihələnən
təfəkkür tiplərinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Bütün təlim sisteminin uşaqlarda mücərrədempirik təfəkkürün formalaşmasından onlarda müasir elmi-nəzəri təfəkkürün inkişafına
istiqamətləndirmək zəruridir” (2, 423).
Ona görə elmi-nəzəri təfəkkürün formalaşdırılması məsələsinə riyaziyyat təliminin hansı
töhfə verə biləcəyini, bunun üçün onun necə təşkil edilməsi, təlimin məzmunu və
metodlarının nədən ibarət olmasını müəyyən etmək lazımdır.
Bütün bunların aydınlaşdırılması üçün əvvəlcə təfəkkürün mahiyyətinin nədən ibarət
olmasını, onun hansı xüsusiyyətləri və növlərinin olmasını, uşaqlarda təfəkkürün necə
formalaşması prosesini aydınlaşdırmaq zəruridir.
Təfəkkürün köməyilə insan ətraf aləmi dərk edir. Lakin idrak təfəkkür olmadan da ətraf
aləm haqqında yalnız bir hiss orqanının köməyilə insan müxtəlif növ duyğular, qavrayışlar
və təsəvvürlər verən idrak həyata keçirilə bilər (hissi idrak).
İnsanın hiss orqanlarının dərk edilən obyekt ilə birbaşa kontaktı həyata keçirildiyi üçün
ona bilavasitə hissi idrak deyilir. Bununla yanaşı, dərk olunan obyekt ilə qanunauyğun şəkildə
əlaqəsi tamamilə başqa bir obyektin hissi qavranılması yolu ilə və ya hissi təsəvvürlərin fikrin
işlənilməsi yolu ilə həyata keçirilən təfəkkürə obyektin vasitəsilə idrak deyilir.
Beləliklə, təfəkkür əlbəttə, hissi idraka əsaslanır və onsuz mümkün deyildir, lakin onun
sərhədlərindən çox kənara çıxır. Ona görə, elə obyektləri, hadisələrin elə tərəflərini dərk
etməyə imkan verir ki, onları hiss orqanları üçün mümkün deyildir. Bununla əlaqədar V.İ.
Lenin yazırdı: “Təsəvvür hərəkətləri tam tuta bilməz, məsələn, 1 saniyədə 300000 km tezlikli
hərəkəti tutmur, təfəkkür isə onu tutur və tutmalıdır” (3, 209).
Təfəkkür insana dərk olunan obyektlərdə hisslərin köməyilə müəyyən edilə bilən yalnız
onların ayrı-ayrı xassələri və tərəflərini deyil, həm də bu xassələr və tərəflər arasındakı
münasibətlər və əlaqələrin qanunauyğunluqlarını aşkar etməyə imkan verir. Bununla da
təfəkkürün köməyilə insan ümumi xassələr və münasibətləri dərk edir, bu xassələr arasından
obyektin xarakterini müəyyən edən mühüm xassələri ayırır. Bu da insana müşahidə edilən
hadisələrin və özünün şəxsi əməllərinin nəticələrini əvvəlcədən görməyə imkan verir
Beləliklə, əgər hissi idrak insana ayrı-ayrı xassələr və əyani təsəvvürlər (obrazlar) şəklində
ətraf aləmin obyektləri haqqında ilkin informasiyalar verirsə, təfəkkür bu informasiyaları
işləyir, aşkar edilən xassələrdə mühümləri ayırır, bir obyekti digəri ilə müqayisə edir, bu isə
xassələri ümumiləşdirməyə və ümumi anlayışların yaradılmasına imkan verir. Təsəvvürlərin
(obrazların) əsasında bu obyektlərə ideal əməllər qurmağa və bununla da bu əməllərin və
obyektin çevrilmələrinin mümkün nəticələrini əvvəlcədən deməyə, bu obyektlərlə özünün
əməllərini planlaşdırmağa imkan verir.
Bütün bu işlərin hamısı aşağıdakı fikri əməliyyatların köməyilə yerinə yetirilir: müqayisə,
analiz və sintez, mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə.
Hissi və mücərrəd elementlər arasındakı əlaqələrdən asılı olaraq üç növ təfəkkürü
fərqləndirirlər: 1) əyani-əməli; 2) əyani-obrazlı; 3) nəzəri (mücərrəd, anlayışlı).
Əyani-əməli təfəkkür körpə yaşlı uşaqlar üçün xarakterdir (3 yaş da daxil olmaqla). Bu
halda obyektlərin fikrin dərk olunması bu obyektlərlə praktik əməllər prosesində baş verir.
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Əyani-obrazlı təfəkkür məktəbəqədər yaşda meydana gəlir və təfəkkür əyani obrazların
köməyi ilə özünü göstərir. Ona görə də belə təfəkkür qavrayışa tabe olur və onda geniş
mücərrədləşdirmə olmur. Nəzəri təfəkkür uşaqlarda məktəb dövründə meydana çıxır. O həm
də, mücərrəd anlayışlar və mühakimələr formasında baş verir.
Yaşlıların mürəkkəb fikri əməliyyatlarında təfəkkürün bu üç növünün elementləri iştirak
edir, lakin onlardan hər hansı biri üstünlük təşkil edir. Belə ki, teoremlərin isbatında,
məsələlərin həllində, əlbəttə, nəzəri təfəkkür üstünlük təşkil etsə də, burada əyani-əməli və
əyani-obrazlı təfəkkür elementlərindən də istifadə olunur (çertyojların, sxemlərin qurulması,
onların fikrən və praktik çevrilmələri və i.a.)
Uşaqlarda təfəkkürün inkişafı ilə bərabər nitq də inkişaf edir. Nitqdə fikir maddi forma alır.
O, yalnız insanın özü və digər adamlar tərəfindən qavranıla bilər. Ümumiyyətlə, yüksək
inkişaf etmiş təfəkkür nitqdən kənarda ola bilməz. O, həmişə dil ilə əlaqədardır və nitq
təfəkkürün maddi örtüyü kimi özünü göstərir.
Uşaqlarda təfəkkür necə inkişaf edir? İnsan bir təfəkkür növündən digərinə necə keçir?
Bu prosesə nə təsir göstərir?
Bu suallara psixoloqların yanaşması müxtəlifdir. Başda görkəmli fransız psixoloqu İan
Piaje olmaqla bir sıra xarici ölkə psixoloqları hesab edirlər ki, əqli inkişaf prosesi müstəqildir
və təlimdən asılı deyildir. Onun özünün daxili qanunauyğunluqları vardır. Təlim uşaqda
uyğun təfəkkür növlərinin ardıcıllığı və xüsusiyyətlərini dəyişmədən onların yaranması
müddətini yalnız ləngidə bilər və ya sürətləndirər. İan Piaje yazmışdır: “Böyük səhv olar,
fikirləşəsən ki, uşaq ədəd anlayışını və digər riyazi anlayışları bilavasitə təlimdə əldə edir.
Əksinə, onları uşaq əhəmiyyətli dərəcədə müstəqil və daxili səbəblər hesabına inkişaf etdirir”
(4, 133).
Rus psixoloqları (L.S. Vıqotski, A.N. Leontyevvə b.) tamamilə bunun əksi olan fikri
müdafiə edirlər. Onlar təlim və əqli inkişaf proseslərini eyniləşdirməyərək, təliminin
inkişafdan qabaqda getməli olduğunu hesab edir və əqli inkişafın özünə uşağın ictimai-tarixi
təcrübəni mənimsəməsi prosesi kimi baxırlar. Ona görə də, onun konkret-tarixi, sosial təbiəti
vardır: onun mərhələləri və psixoloji xüsusiyyətləri uşağa ictimai təcrübənin verilməsinin
təşkili və üsulları ilə müəyyən edilir. Fikri fəaliyyətin bütün növləri və xüsusiyyətlərinin
obyektiv, ictimaiyyətin verdiyi nümunələri vardır. Ona görə də o, uşaq tərəfindən həm
kortəbii, həm də məqsədyönlü təlimdə mənimsənilir. Bu səbəbdən əqli inkişafda təlimin rolu
həmişə tarixən artmış və hazırda da həlledicidir.
L.S. Vıqotski göstərmişdir ki, təlim başlıca olaraq uşağın hələ yaranmamış, lakin baş
qaldıran psixi fəaliyyət növlərinə istiqamətləndirməlidir. O, yaxın inkişaf zonasını anlayışını
daxil etmişdir ki, burada uşaq verilmiş fəaliyyəti hələ müstəqil yerinə yetirə bilmir, lakin
böyüklərin köməyilə artıq yerinə yetirə bilir. Böyüklərin köməyinin daim azalması ilə bu
fəaliyyəti yerinə yetirərək uşaq yaxın inkişaf zonasından aktual inkişaf zonasına keçir. Burada
o, artıq bu fəaliyyəti tamamilə müstəqil yerinə yetirə bilər.
Aydındır ki, əqli inkişaf və təlim prosesləri sıx əlaqəlidir və qarşılıqlı asılıdırlar: təlim
inkişafın əldə olunmuş səviyyəsinə istinad edir və uşağın daha da inkişaf etməsinə, inkişafın
növbəti daha yüksək inkişaf səviyyəsinə keçməsinə imkan yaradır. Lakin inkişaf təlimin
ardınca avtomatik olaraq kölgə kimi getmir: o, təlimin məzmunundan, xarakterindən və bir
sıra digər sosial və tərbiyəvi (ailə, mühit, təbii qabiliyyət və i.a.) faktlardan asılıdır. (7).
Təlimi necə təşkil etmək və aparmaq lazımdır ki, bütün bu faktorları nəzərə alaraq uşağın
əqli inkişafını ardınca apara bilsin. Bu çox mürəkkəb və hələ indiyə qədər həll olunmamış
psixoloji-pedaqoji problemdir.
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Təlim prosesində təfəkkürün inkişafının digər cəhətləri (məntiqi təfəkkürün inkişafı,
təfəkkürün motivasiyası, təfəkkür və məsələ həlli və s.) ayrılıqda nəzərdən keçirəcəyik. İndi
isə riyaziyyat təlimində xüsusi əhəmiyyəti olan riyazi təfəkkürün səviyyəsini nəzərdən keçirək.
Riyazi təfəkkürün mahiyyətini və ya necə deyərlər riyazi təfəkkür üslubunun adətən
kifayət qədər çox sayda fərqləndirici keyfiyyətlərini göstərirlər ki, bu növ təfəkkürün hər
hansı səciyyəsi itir. Məsələn, riyazi təfəkkür üslubunun aşağıdakı keyfiyyətlərini göstərirlər:
mahirlik, fəallıq, məqsədyönlülük, yaddaşın mənimsənilməsini canlandırmağa hazırlığı,
genişlik, dərinlik, tənqidilik, özünütənqidlik, aydınlıq, dəqiqlik, lakoniklik, orijinallıq,
inandırıcılıq.
Şübhəsiz, riyazi təfəkkür üslubu bütün bu keyfiyyətlərə və daha başqalarına malikdir.
Lakin bütün onlar riyazi təfəkkür üçün səciyyəvi deyildir. Həqiqi elmi təfəkkür istənilən bilik
sahəsində göstərilən bütün bu xassələrə malik olmalıdır.
Riyaziyyat təliminin problemləri ilə dərindən maraqlanan görkəmli riyaziyyatçı A.Y.
Xinçin riyazi təfəkkürün yalnız dörd xarakter əlamətini daha dəqiq göstərmişdir:
1)”Riyaziyyat üçün məntiqi mühakimənin üstünlüyünə gətirilmə sxemi xarakterikdir. Heç
bir digər elmdə bu qədər tam şəkildə rast gəlmədiyimiz riyazi təfəkkür üslubunun
özünəməxsus həmin xüsusiyyəti çox qiymətlidir. Aydındır ki, o, fikrin maksimal dərəcədə
düzgün getməsini izləməyə imkan verir və səhvlərdən qaçmağa təminat verir; digər tərəfdən,
o, düşünənləri hər bir düz funksiyada mövcud imkanların hamısını göz önünə gətirməyə
məcbur edir və onların heç birini ötürmədən hər birini nəzərə almağı öhdəsinə götürür”.
2) ”..yığcamlıq, şüurlu təşəbbüs həmişə nöqsansız arqumentləşmə üçün verilmiş məqsədə
aparan ən qısa məntiqi yolu tapır”.
3) ”..arqumentləşmə gedişinin dəqiq hissələrə ayrılması”. Bunun üçün riyaziyyatda
anlayışlar və mühakimələrin nömrələnməsi kimi sadə priyomdan geniş geniş istifadə olunur
və hər bir abzasın qarşısında baxılan bütün hallardan hansının bu abzasda nəzərdən
keçirildiyini göstərən xüsusi işarə qoyulur.
4) İşarələnmənin son dərəcə dəqiqliyi. “Hər bir riyazi işarənin ciddi müəyyən əhəmiyyəti
vardır: onun başqa işarə ilə əvəzedilməsi və ya onun başqa yerə dəyişdirilməsi, bir qayda
olaraq, təhrifə, verilmiş hökmün mahiyyətinin tam məhv edilməsinə gətirir” (5, 141-144).
Əlbəttə A.Y. Xinçin tərəfindən göstərilən riyazi təfəkkürün keyfiyyətləri yuxarıda
sadalananlardan daha əhəmiyyətli və daha səciyyəvidir.
Aydındır ki, riyazi-təfəkkür-hədsiz dərəcədə mücərrəddir, nəzəri təfəkkür-obyektləri hər
hansı maddilikdən məhrum olan yalnız onlar arasındakı münasibətlər saxlanılmaqla istənilən
şəkildə interpretasiya edilə bilən təfəkkürdülər.
Sual oluna bilər: baxılan mənada ümumtəhsil məktəbin şagirdləri riyazi təfəkkürə
yiyələnmirlərmi və ona yiyələnə bilərlərmi?
Bu suala prof. A.A. Stolyarın ayırdığı riyazi təfəkkürün səviyyələrinin nəzərdən
keçirilməsi ilə cavab vermək olar.
Məqalənin aktuallığı. Praktik və reallıqla bağlı məsələlərin həlli üçün müxtəlif metodiki
göstəriş və təfəkkürün inkişaf etdirilməsi bacarığı formalaşdırır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə riyazi tədqiqatlarda və riyaziyyat təlimində
təfəkkürün düzgün inkişafının təsnif edilməsi öz əksini tapmışdır
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təfəkkür, onun xüsusiyyətləri və
növləri və s. və təfəkkürün formalaşması və inkişaf etdirilməsi metodları, eləcə də təlimdə
təfəkkürün əhəmiyyəti öz əksini tapmışdır.
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Значимость мышления при усилении
мыслительной деятельности
Резюме
В статье исследуются характер, форма и виды мышления. Указываются сущность
мышления, отличительные качества и пр. В этом случае исследовались развитие
математического мышления, влияние на речь и понимание школьниками
математических задач с помощью мышления.
J. Muradov

The importance of thinking when
strengthening of mental activity
Summary
In this article were researched the character, form and types of thinking. There was
indicated the essence, distinctive qualities of mathematical thinking. In this case, there was
investigated how the high class pupils develop the mathematical thinking, how they affect
their speech, and how the pupils understand the mathematical issues with the help of thinking.
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Müasir dünyada bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsildə də geniş inteqrasiya zərurəti
yaranmışdır. “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli
Kurrikulumu)” sənədində təhsilin inteqrativ kurikulum şagirdyönlü, humanistləşən təhsilin
fəlsəfəsidir və təlim strategiyalarının qurulması işində böyük rol oynayır. Qeyd olunan
sənəddə ümumi təhsilin pillələri və bu pillələr arasında əlaqə və ardıcıllığın gözlənilməsi,
bilik, bacarıq və vərdişlərin təhsil pillələri üzrə konsentrik inkişaf etdirilməsi vacib pedaqoji
tələb kimi qoyulmuşdur.
Müasir dünyada sürətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal düşünmə
tərzinin əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə olan halda şagirdlər təlim prosesində ayrı-ayrı fənlər
üzrə verilən bilik və bacarığın passiv iştirakçısı olmur. İnteraktivlik şagirdlərə ətraf aləmin
dərk edilməsinə yaradıcı idraki münasibət bəsləyən subyektlər kimi yanaşılması imkan
yaradır. Bu, o zaman mümkün olur ki, təhsil pillərində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi
mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, inteqrativ şəkildə tədris olunur. Digər bir tərəfdən inteqrativ
kurikulum şagirdlərin dərsliklərində verilən materiallara yaradıcı yanaşmasına kömək edir.
Təcrübə göstərir ki, tədris prosesində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin
edilməsi bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi, dərslərin
maraqlı və məzmunlu qurulması, uşaqlarda tədqiqatçılıq meyllərinin yaranması üçün vacib
şərtdir.
İnteqrasiya-müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv
və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişafa və özünün inkişafa istiqamətləndirmək
məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları
sistemləşdirməkdir. İnteqrasiya təlim prosesini təkmilləşdirir, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə
və asılılığı, əlaqəni başa düşür və onlardan şəxsi və ictimai problemlərin həllində istifadə edir.
ABŞ filosofu və pedaqoqu Parker təhsilin inteqrasiyası ilə bağlı qarşıda duran məsələlərə
belə aydınlıq gətirir: “Təhsilin inteqrasiyası məqsədi deyil, strategiyadır. Bu strategiyadan
istifadə etməklə dərs planlarını zənginləşdirmək, şagirdlərin anlama imkanlarını
dərinləşdirmək və onların ideyaları ümumiləşdirmək bacarığını artırmaq mümkündür”.
Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, müəllim dərsdə inteqrasiyanı məqsədə çevirməməlidir,
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əksinə, dərsin məqsədinə nail olmaq üçün inteqrasiyadan vasitə kimi istifadə etməlidir.
Bəs inteqrativ kurikulumların yaradılması zəruriliyi hansı səbəblərdən yaranmışdır, bu
suala cavab olaraq aşağıdakıları göstərmək olar:
 İnteqrasiya olunan mövzu və anlayışların tədrisi üçün istənilən təlim formasından
istifadə etmək mümkündür.
 Təlim materialları ilə yüklənmənin, eyni konsepsiyanın müxtəlif fənlər vasitəsilə
təkrar-təkrar öyrənilməsinin qarşısı alınır.
 Təlimin müxtəlif mərhələlərinin (şaquli inteqrasiya) və anlayışlarının
əlaqələndirilməsinə (üfüqi inteqrasiya) imkan yaranır.
İnteraktif kurikulumun tərkib hissələri aşağıdakılardan ibarətdir.
Təcrübi inteqrasiya - bu təcrübələr mövcud anlayışları dərinləşdirir və genişləndirir.
Sosial inteqrasiya – şagirdlərin demokratik öyrənmə prosesi ilə bağlı təəssüratlarını
bölüşdürmək üçün imkan yaranır.
Biliklərin inteqrasiyası – şagirdlər əvvəlki bilik, bacarıq və vərdişlərini yeni tədqiqatlar
zamanı əsas kimi götürürlər. İnteqrativ kurikulum mühüm tədqiqat suallarının qoyulmasına və
onun ətrafında geniş araşdırmalar aparılmasına şərait yaradır. İnteqrativ kurikulum tətbiq
edilərkən burada təhsilin məqsədinə hadisə və təzahürləri öyrənmək və bilmək deyil, həm də
əldə olunmuş bilik, bacarıq və dəyərlərdən müxtəlif situasiyalardan istifadə etmək,
araşdırmaları təkmilləşdirmək olaraq anlamaq lazımdır. Belə kurikulum şagirdlərə öyrənmə
zamanı müxtəlif fənlər arasında bilik və konsepsiya səviyyəsində dəyərli əlaqələr yaratmaqla
köməklik göstərir.
İnteqrativ təlim şagirdlərin ətraf mühitin müxtəlif müxtəlif aspektlərinin ayrı-ayrı fənlərə
aid olan məzmun vasitəsilə geniş tədqiqini təmin edir. Konkret olaraq interaktiv kurikulum
aşağıdakılara nail olmaqda müəllim və şagirdlər üçün imkanlar açır:
— Məsələlərə qlobal yanaşmaq;
— Konsepsiyaların (anlayışların) əlaqələndirilməsi;
— Fənlərin və mövzuların birləşdirilməsi;
— Eyni zamanda müxtəlif resurslarda istifadə və s.
İnteraqtiv kurikulumun üstünlükləri barədə məşhur pedaqoqlar Daniel və Bizar belə yazır:
Şagirdlər müxtəlif fənlərdən alınan bilik və bacarıqları həyati məsələlərlə əlaqələndirmək
imkanı artır. Şagirdlər böyük suallar qoymağı və birlikdə əməkdaşlıq edərək bu suallarla
cavab tapmağın yollarını öyrənirlər.
Fənlərin interaktiv öyrədilməsi ilə bağlı dünyada böyük təcrübə mövcuddur və bu
təcrübədən istifadə edərək yerli şəraitdə ideaları inkişaf etdirməklə məqsədinizə nail ola
bilərik.
İnteraktiv kurikulumun tarixi zamanlara gedir. XIX əsrin sonlarında alman pedaqoqu
İherbart bir-biri ilə əlaqəsi olmayan fənlərə daxil olan mövzuların birləşdirilməsi ideasını irəli
sürür. Həmin zamanlarda mükəmməl interaktiv təlim nümunələri olmadığından bu məsələlər
inkişaf etməkdə olan kurikulum anlayışının nəzəri bir məsələ kimi öyrənilir. Artıq XX əsrin
sonlarından etibarən məktəbləri təkmilləşdirmə proqramlarını həyata keçirənlər interaktiv
kurikulumların yaradılmasını əsas vəzifə kimi qəbul edirlər. Şagird nailiyyətlərini inkişaf
etdirilməsi üçün onların fiziki və idraki imkanlarına uyğun olan kurikulumların yaradılması
məsələsi inteqrasiyanın zəruriliyini artırır.
İnteqrasiyanın daha bir forması fənlər arasında və fənn daxilində mövzular üzrə
inteqrasiyadır və ölkəmizdə ümumtəhsil sahəsində bu yönlü inteqrasiyanı həyata keçirmək
qərara alınmışdır. İnteraktiv kurikulum ilə sinonim kimi çox vaxt fənlərarası kurrikulum
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ifadəsi işlədilir. “İnteraktiv kurikulum: mahiyyəti və nümunələr” adlı müəllimlər üçün
nəzərdə tutulmuş vəsaitdə müəlliflər xarici ədəbiyyata əsaslanaraq qeyd edirlər ki, fənlərarası
kurikulum fənninin imkanlarını məhdudlaşdıran məsələləri aradan qaldırır və fənn
kurikulumunun müxtəlif tərəflərini əlaqələndirməklə geniş sahələrin öyrənilməsinə kömək
edir.
Belə ki, interaktiv və ya fənlərarası kurikulumuna aid olan bütün izahatlar həmin
müəlliflər tərəfindən belə qruplaşdırılır: fənlərin birləşməsi, yaradıcı fəaliyyətə diqqətin
artırılması, dərslikdən kənar mənbələrdən istifadə, konsepsiyalar arasında qarşılıqlı əlaqələr,
dəyişkən cədvəllər, şagirdlərin dəyişkən qruplaşdırılması.
Güclü fənlərarası inteqrasiyaya aşağıdakı elementlər daxildir:
— Mövzuya bir neçə fənn nöqteyi-nəzərindən yanaşılır.
— Şagirdlər tərəfindən 4-5 mövzu və ya mühüm sual ətrafından araşdırmalar aparılır.
— İnteqrativ yanaşma və fəaliyyətlər ənənəvi tədrisə nisbətən şagirdlərin daha çox
inkişafına və dərketməsinə kömək edir.
İnteqrasiyanın hansı fənlərin əhatə etməsi, fənn və ya mövzuların necə əlaqələndirilməsi
ilə bağlı fikirlər pedaqogika ilə məşğul olan mütəxəssisləri düşündürür və bu məsələ ətrafında
daimi müzakirə və mübahisələrə səbəb olur. Bu məsələdən daha yeni suallar doğur:
İnteqrasiya bilik, vərdiş yoxsa bacarıq əsaslı olmalıdır? Məzmunu yoxsa şagird fəaliyyətini
əhatə etməlidir? Bu kimi digər suallar bizi də düşündürür.
Bəzi fənlərin inteqrasiya imkanları barədə dünya pedaqoqları və filosofları inamla
danışırlar. Məsələn, hələ inteqrasiyanın nəzəri bir ideya səviyyəsində olduğu XIX əsrin
ortalarında alman filosofu İ. Herbart tarix və coğrafiya fənlərinin birgə tədrisini məqsədə
uyğun hesab edirdi. O yazırdı: “Tarix və coğrafiya bizim anlamımızda bir çevrə içərisində
yerləşir, coğrafiya ərazidir, tarix isə vaxt”.
Pedaqoji ədəbiyyatda inteqrativ kurikulum hər hansı bir mövzunun bir neçə fənlər
vasitəsilə ümumiləşdirmək öyrədilməsi və ya bəzi fənlərin birləşdirilməsi kimi izah edilir.
Məktəbdaxili və məktəbdənkənar təlim arasında olan fərqlərin aradan qaldırılmasında və
əldə edilən biliklərin həyatla uzlaşmasında inteqrativ təlimin rolu böyükdür.
Məktəbin həyatla bağlılığını təmin etmək və bütün təhsil istiqamətini əlaqələndirmək
sahəsində inteqrasiya mühüm vasitələrdir.
Müasir dünya təcrübəsində inteqrasiyanın 4 səviyyəsini müəyyənləşdirirlər: fəndaxili,
fənlərarası və fənlərüstü (transfənn və ya fəndən-fənə keçən).
Fənlərarası kurikulumu planlaşdırmaq üçün yuxarıda göstərilən metodik ədəbiyyatda belə
bir sxemdən istifadə olunmuşdur:
1. Standartlar seçilir;
2. Məzmun seçilir;
3. Həmin standartlara bu mövzunun köməyi ilə nail olmaq imkanlarını məhz hansı fənlər
vasitəsilə gerçəkləşdirmək mümkün olduğu müəyyənləşdirilir;
4. Nəticəyə çatmaq üçün nəyi bilmək və nəyi bacarmaq lazım olduğu müəyyənləşdirir.
Ümumiyyətlə, təlimin əməklə əlaqələndirilməsi yəni inteqrasiyası iki paralel proses deyil,
vahid bir proses olub, bir-biri ilə dialektik surətdə qarşılıqlı əlaqədardır. Əmək və təlim birbirini tamamlayır. Belə ki, nəzəri bilik təcrübənin yolunu işıqlandırır, təcrübə isə biliyi
zənginləşdirir, nəzəriyyəni şüurlu surətdə mənimsəməyə kömək edir.
Təlimin məhsuldar əməklə inteqrasiyası əsasında yeni keyfiyyətli, müasir dövrün
tələblərinə cavab verən hər tərəfli inkişaf etmiş nəsil tərbiyə edilir.
Şagirdlərə öyrədilən elmi anlayışların formalaşmasında əmək böyük rol oynayır. Yeni

125

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

mövzu izah olunarkən onu əməklə bağlamaq, necə tətbiq edildiyini göstərmək müəllimlərin
əsas vəzifələrindən biridir.
Təlimin əməklə əlaqələndirilməsi şagirdlərdə elmi materialist dünyagörüşlərinin
yaradılmasına səbəb olur. Onlar başa düşürlər ki, nəzəri biliklər mücərrəd xarakter daşıyır, öz
əksini həyat hadisələrində tapır.
Məktəblərin texnologiya dərslərində fizika, riyaziyyat anlayışlarının formalaşması üçün
daha çox zəngin material vardır. Məsələn, müəllim şagirdlərə riyaziyyatda “tangens”
anlayışını öyrədərkən onlara metal və ağac emalı zamanı “konusluqdan” onlara necə istifadə
edilməsini izah edir. Müəllim göstərir ki, tokar dəzgahında kəsik konus şəklində cisim emal
edilərkən bucağın tangensindən istifadə edilir. Beləliklə, “tangens” anlayışı şagirdlərin
yadında möhkəm qalır, onlar başa düşürlər ki, bu sadəcə əzbər yadda saxlamaq üçün riyazi
düstur deyil, həm də onun həyatı mənası vardır.
Təcrübə göstərir ki, müəllimin belə izahat verməsi şagirdlərin biliyinin konkretləşməsinə
kömək edir. Anlayışların formalaşması üçün hər bir dərsdə yerli-yersiz, süni surətdə əlaqə
axtarmaq düzgün deyildir. Bu nəinki anlayışların formalaşmasına kömək etməz, həm də
şagirdlərin fəallığını azaldır.
Hər bir fənn müəllimi əvvəlcədən tədris emalatxanasında işlətdikləri alətləri, istehsal
etdikləri əşyaların hansı həndəsi formada olduqlarını bilməlidir ki, bu və ya digər elmi
anlayışların izahında onları şagirdlərin yadına sala bilsinlər. Təcrübə göstərir ki, müəllimlər
həyatı faktlardan misallar gətirdikdə şagirdlər elmi anlayışları yaxşı başa düşür. Hər bir
müəllim ətraf mühitdə baş verən hadisələri və onlardakı dəyişikliklərin elmi izahını
verməlidir. Cisim və hadisələrdəki dəyişikliklərin əmələgəlmə səbəbləri, onlar arasındakı
əlaqənin düzgün izahı şagirdlərdə ətraf aləmi anlamaq üçün materialist dünyagörüşünün
yaranmasına səbəb olur. Çünki həyatda baş verən müxtəlif proseslərdən şagirdlər yaxşı baş
çıxarsa bilirlərsə, elmi qanunları da asan başa düşə bilirlər. Şagirdlər hadisələri görür,
mürəkkəb qanunauyğunluqların ayrı-ayrı tərəflərini müəyyənləşdirirlər. Məsələn, sürtünmə
cisimlərin qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir, istilik sürtünmə nəticəsində alınır və s.
Ayrı-ayrı hadisələrin təhlili şagirdə belə bir möhkəm inam yaradır ki, hərəkət materialın
varlıq formasıdır. Həyatda baş verən hər hansı bir prosesi materianın hərəkət formasından
kənarda düşünmək olmaz. İstər mexaniki, istər istilik, istrərsə də elektrik hadisələrində
materialının hərəkət formasına rast gəlirik.
Nəm ağacdan hazırlanan mebel keyfiyyətsiz olur. Mebelin pardaxlanması zamanı spirtin
yavaş-yavaş buxarlanması pardaxlanmanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Ona görə də
pardaxlanan mebel günəş altında yox, kölgə yerə qoyulur ki, spirt gec buxarlansın.
Beləliklə şagirdlər əmək prosesində səbəb və nəticələri, bunlar arasındakı əlaqənin bir-biri
üçün şərt olmasını başa düşürlər. Şagirdlər əmək prosesində baş verən kəmiyyət
dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsini yəqin edirlər.
Kəskinin möhkəmliyi onun tərkibindəki karbonun çox olmasından asılıdır. Tərkibində
karbon az olan kəskinin möhkəmliyi də az olur. Burada kəmiyyət dəyişikliyi nəticəsində yeni
keyfiyyət alınır.
Müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, mebel günəşin altında uzun müddət
qaldıqda isə mebel şişir, yenə də mebelin keyfiyyəti itir. Bu hadisələrdən insanlar müəyyən
nəticələr çıxarırlar və həmin nəticələrin elmi izahını verirlər.
Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, elmi anlayışların formalaşmasında şagirdlərin şəxsi
müşahidələrinin əhəmiyyəti böyükdür. Fənn müəllimləri yeni anlayışların formalaşması üçün
konkret material əldə etmək məqsədi ilə tədris ilinin əvvəlində hazırlıq aparmalıdırlar, bu
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hazırlıq aşağıdakı kimi olmalıdır: Müəllim tədris ilinin əvvəlində müəyyənləşdirməlidir ki,
keçiriləcək mövzular üzrə hansı anlayışlar şagirdlər üçün yenidir və bunun öyrənilməsi üçün
nə kimi konkret həyatı faktlardan istifadə edilməlidir.
Müəllim hər dərsdə öyrədilən yeni anlayışları müəyyən etməlidir. Həmçinin müəllim,
öyrədiləcək yeni anlayışları müəyyənləşdirməklə şagirdlərin böyük marağına səbəb olur.
Çünki şagirdlər hər hansı bir qanunauyğunluğu məktəb şəraitində öyrənir.
Elmlərin əsaslarını şagirdlərin əməyi ilə inteqrasiyası üçün fənn müəllimləri müxtəlif
üsullardan istifadə etməlidirlər. Fənn müəllimləri laboratoriya və ekskursiyalardan istifadə
edə bilərlər. Laboratoriya və ekskursiyalardan istifadə edə bilərlər. Laboratoriya və
ekskursiyalarda müəllimlər izahat işini yaddan çıxarmamalıdırlar. İzahat şagirdlərin nəzəri
biliklərinin dərinləşməsinə səbəb olur. İzahata şagirdlərin böyük ehtiyacı vardır. Çünki,
şagirdlər dərslikdəki materialı, müxtəlif xarakterli məsələləri, laboratoriya işlərini tam mənası
ilə müstəqil yerinə yetirə bilmirlər. Onlar bəzən sadə bir praktik əməliyyatı yerinə yetirməkdə
çətinlik çəkirlər. Lakin bu o demək deyildir ki, qısa sadə əməliyyatları yerinə yetirmək üçün
müəllim şagirdlərə daim göstəriş verilməlidir. Fənn müəllimləri əqlin inkişafına kömək
məqsədi ilə biliyin tətbiqini öyrənmək, əməyin intellektual məzmununu artırmaq üçün
istiqamətləndirici göstərişlər verilməlidir. Şagirdlər mövzuları sinif, məktəb şəraitində
öyrəndikdən sonra, onların əqli mühakimələrini inkişaf etdirmək üçün müəllimlərin
istiqamətləndirici xarakterdə təlimat vermələrinə böyük ehtiyac vardır, çünki müasir dövrdə
fənlərin tədris edilməsi sinif şəraiti ilə məhdudlaşıb qalmır. Bəzi mövzular sinif şəraitində
öyrədildikdən sonra onun tətbiqi və möhkəmləndirilməsi tədris emalatxanasında istehsalatın
müxtəlif sahələrində həyata keçirilir.
Elmlərin əsaslarının əmək inteqrasiyasında əqlin inkişaf etməsinə, onun fəallaşmasına
kömək edən effektli vasitələrdən biri də məsələlər həll edilməsidir. Xüsusilə əməklə əlaqədar
məsələlərin həlli daha mühümdür. Çünki şagirdlərin icraetmə işləri prosesində, çertyojları
oxumaq material seçmək, materialın miqdarı üçün hesablama aparmaq, müəyyən dəzgahları
söküb yığmaq, onları yoxlayıb tənzim etmək, iş yerinin seçilməsində səmərəli təklif vermələri,
kortəbii şəkildə deyil, əvvəlcədən düşünülmüş fikrin nəticəsində meydana gəlir.
Deməli, təlimin əməklə əlaqələndirilməsində şagirdin əqli qüvvələrinin daim inkişaf
etdirilməsi üçün əmək obyektlərində real imkanlar vardır. Belə ki, şagirdlər sinif şəraitində
öyrəndikləri nəzəri biliklərin əmək prosesində tətbiqini görürlər.
Texnologiya təlimində şagirdlərin əqli qüvvələrini inkişaf etdirmək üçün əməyin
təşkilində şifahi və yazılı təlimatdan istifadə edilməsinə geniş yer verilir. Burada hansı
materialdan, hansı alətlərlə, hansı ardıcıllıqla işin yerinə yetirilməsi müəyyənləşdirilir.
Təbiidir ki, texnologiya təliminin təşkili, keçirilməsi və fənlərlə əlaqə yaradılmasında
ildən-ilə müsbət nəticə əldə edilir. İş prosesində şagirdlərə bilirik ki, yazılı və ya şifahi təlimat
verilir. Yarım hazır şəkildə verilən təlimat məqsədə uyğundur. Yarım hazır şəkildə verilən
təlimatda şagird çətinliklə üzləşir, bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün o, yaradıcı şəkildə fəal
surətdə fikirləşir, bunun nəticəsində təlimatda buraxılmış “boşluğun” müstəqil olaraq
doldurulmasına nail olur. Bütün bunlarla yanaşı əmək prosesində ayrı-ayrı texniki və
politexniki məsələlər haqqında şagirdlərlə fərdi söhbət etmək lazımdır.
Əməklə əlaqədar olan elmi anlayışların formalaşması bacarığını şagirdlərdə inkişaf
etdirmək politexnik təlimin əsas vəzifələrindəndir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dünyada sürətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji
dəyişikliklər qlobal düşünmə tərzini artırır. Belə olan halda şagirdlər təlim prosesində ayrıayrı fənlər üzrə verilən bilik və bacarığın passiv iştirakçısı olmur. Bu o zaman mümkündür ki,
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təhsil pillələrində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli,
interaktiv şəkildə tədris olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təcrübə göstərir ki, tədris prosesində fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik-bacarığın şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi,
dərslərin maraqlı və məzmunlu qurulması, şagirdlərdə tədqiqatçılıq meyillərinin yaradılması
üçün vacib şərtdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlər
öyrəndikləri arasında asılılığı başa düşür və onlardan şəxsi, ictimai problemlərin həllində
istifadə edir. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərində “Texnologiya” fənnini tədris edən
müəllimlər istifadə edə bilər.
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Интеграция, научно-педагогические основы
интеграции в уроках технологии
Резюме
В статье говорится, что интеграция улучшает процесс обучения, он служит для
углубления отношений и взаимозависимости между предметами. С помощью
интеграции студенты понимают взаимосвязь между тем, что они изучили и использует
их для решения личных и социальных проблем.
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Integration in technology lessons, integration science pedagogical bases
Summary
The article says that integration improves the learning process, it serves to deepen the
relationship and interdependence between subjects. Through integration, students understand
the relationship between what they have learned and uses them to solve their personal and
social problems.
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İnsanın azadlığının dərəcəsi onun təbiətə münasibəti ilə ölçülür. İnsan özünü nə qədər çox
təbiət subyekti kimi dərk edərsə, o qədər də planetdə həyatın qorunmasına görə məsuliyyəti
başa düşə bilər.
Dizayn-layihələndirmə əslində insanın yaşayış yerinin bütün əşya-məkan mühitini və onun
tələbatlarını əhatə edir, özündə elmi-texniki və bədii-obrazlı yanaşmanı birləşdirir.
Dizaynerlər cəmiyyət üçün yeni formalar, konstruksiya və texnologiyalar yaradır, zövqü
tərbiyə edir və həyat sahəsini təşkil edir, çox vaxt isə yeni tələbat sahəsi törədirlər.
Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı və onların səbəb olduğu sosial və ekoloji problemlər
təbiətin məhv olmasına və fiziki sıxışdırılma prosesinə gətirib çıxardı. İnsan təbiət tərəfindən
yaradılıb, təbiət onun yaşayış mühitidir. İnsan yarandığı gündən, təbiətlə onun arasında
qarşılıqlı əlaqə mövcud olur ki, ekoloji dizayn da bu münasibətin inkişafının yeni
mərhələsidir. XX əsrin ikinci yarısında yaranan «yaşıl» və ya ekoloji dizayn istiqaməti
«insan-təbiət» münasibətlərinin harmoniyalaşdırılması və insan tərəfindən məsuliyyətin dərk
edilməsi cəhdidir [1].
«İnsan-mühit» sistemi çoxlu alt sistemlər və qarşılıqlı əlaqə mexanizmləri, əks əlaqələr və
azadlıq dərəcəsi ilə olduqca mürəkkəbdir. Onun hər komponenti və onların vahidliyi, hər
birinə müstəqil sistemli yanaşmağın mümkün olduğu fiziki, kimyəvi, bioloji, sosial,
antropoloji, psixoloji elementlərin inteqrasiyasının nəticəsini özündə birləşdirir. Qarşılıqlı
əlaqə xarakterinə görə «insan- mühit» sistemi açıq və dinamikdir. Burada daima onun
daxilində və xarici aləmlə maddələr, enerji, informasiya mübadiləsi gedir. İnsan fəaliyyətinin
ətraf mühitə neqtiv təsiri dərəcəsi - insan fəaliyyəti və ekoloji deqradasiya arasında səbəbnəticə əlaqəsini cəmiyyətin anlaması üçün stimul oldu. Son onillikdə ekoloji mədəniyyətin
insan ekologiyası problemi birinci plana keçdi. Məhdud həddlər insanın ətraf mühitlər
qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili başqa formalarla tamamlanmağa başladı. Təbiəti qoruma
probleminin həllinin prioritet istiqaməti insan tərəfindən yaradılmış məhsulların mühitə
orqanik daxil edilməsi ideyası və ya layihə mədəniyyətində ekoloji yanaşmadır.
1970-ci illərdə yaranan «dizaynda ekoloji yanaşma» elmi-texniki inqilaba cavab oldu [1].
Bu, məsələləri arasına ətraf mühitin qorunması və bərpası daxil olan ümumdünya ekoloji
hərəkat istiqamətlərindən biridir. Dizaynda ekoloji yanaşmanın mənası - alternativ enerji və
resursların istifadəsinin köməyilə ekoloji mühitə neqativ təsir göstərən məhsulların
azaldılması və hətta tamamilə aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan, ətraf mühitlə uyğunlaşa
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bilən, məhsulların yaradılmasıdır.
«Yaşıl» dizayn və texnologiyalar bizim planeti və bütün canlı aləmi resursların səmərəsiz
istifadəsindən və insan fəaliyyətinin bir çox aspektlərinin fəlakətli təsirindən qorumaqdadır.
«Ekoloji dizayn» termini indiki dövrdə gündəlik layihə fəaliyyəti və elmi ədəbiyyatda
geniş istifadə olunur. Ekoloji dizaynın problematikası istehsalat və elmi biliklərin müxtəlif
sferaları ilə təmasda olur - memarlıq, sənaye dizaynı və tətbiqi ekologiyadan başlayaraq,
fəlsəfə, tibb, psixologiya, sosiologiya və pedaqogika sahəsində müasir inkişafının struktur, rol
və perspektivlərinin başa düşülməsi bu təzahürlərə sistemli baxmaq şərtlərində mümkündür
[1].
«Ekoloji dizayn» anlayışı müasir elmdə formalaşmağa davam edir. A.V.Uvarovun fikrincə
«ekoloji dizayn» təbiət dəyişikliklərinə şüurlu və ya intuitiv reaksiya kimi mövcud olan,
predmet və fəza yaradıcılığında təzahür edən, layihə fəaliyyətinin növüdür. Ekoloji dizaynın
məqsədi insan və ətraf mühit münasibətlərinin stabilləşdirilməsidir. İnsan tərəfindən intuitiv
qavrama və ya elmi axtarışlar nəticəsində istənilən təbiət dəyişikliklərinin predmet aləmində
özünü göstərməsi qaçılmazdır [2].
Ekoloji dizayn tətbiqi metodlarının obyekti insana təsir edən təbiət olduğu kimi, eləcə də
insan özü, onun sosial, mədəni və psixoloji tələbatları onların ekoloji problematika ilə
əlaqəsidir. İndiki halda layihə fəaliyyətinin bu növünü müəyyən edən kəskin sərhədlər yoxdur,
eləcə də hər hansı məhsulu təmiz ekoloji dizayn məmulatına aid etməyin mümkün olduğu
kriteriyalar yoxdur.
Memarlar mühitin ekoloji-memar formalaşdırılmasını 2 əsas səviyyəyə bölürlər:
metodoloji və praktiki [1]. Memarlıq mühitinin ekoloji modelləşdirilməsinin metodoloji
səviyyəsi memarlıqda ekoloji yanaşmanın ümumi inkişaf tendensiyalarını əks etdirir. Onun
prinsipləri nəzəriyyəçilər və memar-praktiklər tərəfindən dəfələrlə bildirilmişdir. Məsələn, V.İ.
İovlev ekomühitin formalaşmasının əsas metodoloji prinsiplərini aşağıdakı sistemlərə bölür:
• bütövlük və vahidlik prinsipi
• ekodövrilik prinsipi
• normativlik prinsipi
• unikallıq prinsipi
İkincisi memarlıq məkanının ekoloji modelləşdirilməsinin tətbiqi səviyyəsi praktik
məsələlərlə müəyyən olunur və ekologiyada şəxsi məkan yanaşmasının spesifikasiyasını və
onun prinsiplərini əks etdirir:
• resursluluq prinsipi — məkan normativlik, qənaət, şüurlu kifayətlilik ideyalarına uyğun
gəlir;
• unikallıq prinsipi – fenomenalogiyalıq, məkan formalarının planlaşdırma, vizual, sosialpsixoloji, funksional, işarə-simvolik kontekstlərdə uyğunluğu.
• xronotopolojilik prinsipi – insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi və memarlıq mühitinin
formalaşdırılmasına ekodövri yanaşmanı əks etdirən xarakterik proses;
• arxitipiklik prinsipi – kompozisiyanın forma və vasitələrinin arxitipikliyi, ekolojilik
kriteriyalarını əks etdirir;
• enerji-informasiya balansı prinsipi – insan və onun ətrafının harmoniyasının, fiziki və
psixoloji tarazlığın yaradılmasıdır;
• məkan inkişafının alternativlik prinsipi – çoxölçülü məkan təşkilatına və sinergetika
vəziyyətinə uyğun gəlir, memarlıq mühitinin ekolojiliyinin alternativ variantlarının
modelləşdirilməsini təklif edir [1].
Ekologiya yaşayış mühitində insan da daxil olmaqla bütün canlıların yanaşı yaşama və
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qarşılıqlı əlaqə problemləri ilə məşğul olur. «Ekologiya» termini iki yunan sözünün
birləşməsindən əmələ gəlib (oikos-ev, yaşayış yeri və logos-elm) və hərfiyyən «ev haqqında
elm» və ya «yaşayış yeri haqqında elm » deməkdir.
Dizayn – hər hansı obyektin bədii-texniki layihələndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətdir.
Dizaynın qəbul olunmuş ilk rəsmi şərhi (İndustrial Design) dizaynın məşhur praktik və
nəzəriyyəçisi Tomas Maldonadoya məxsusdur [3]. İlk dəfə Maldonado 1961-ci ildə
Venesiyada öz dizayn haqqında tərifini İkinci Beynəlxalq müşavirə konqresi təşkilatında bədii
konstruksiyalaşdırma ilə bağlı məruzədə çıxış etmişdir. 1964-cü ildə bu tərif Belçikada bədiikonstruksiyalaşdırma təhsili üzrə beynəlxalq seminarda müzakirə və dəqiqləşdirmədən sonra
qəbul edilmişdir. 1967-ci ildə isə dizayn-sənayedə istehsal olunan predmetlərin forma
keyfiyyətlərini müəyyən etmək məqsədi daşıyan yaradıcılıq fəaliyyəti kimi qəbul olundu. Bu
forma keyfiyyətləri yalnız zahiri görkəmə deyil, həm də sistemi bütöv bir vəhdətə çevirən
əsasən struktur və funksional əlaqələrə aid idi (istehsalçıya olduğu kimi həm də istehlakçı
nöqteyi nəzərindən) [3].
Dizayn — sənaye istehsalı ilə şərtlənmiş, insanı əhatə edən mühitin bütün aspektlərini
birləşdirməyə çalışır. Bu halda dizayn-insan tərəfindən yaradılan predmetlərin forma və
mənasını müəyyən etmək məqsədi daşıyan yaradıcılıq fəaliyyəti, mühitdə insanın həyat
fəaliyyətinin funksional proseslərinin optimizasiyası, onun estetik keyfiyyətlərinin
yaxşılaşdırılmasıdır.
Dizayn layihə fəaliyyətinin bütün növlərini özündə birləşdirib. XIX-XX əsrlərin
hüdudlarında, dizaynın yaradıcılığın yeni sahəsi kimi formalaşması və təşəkkülü dövründə,
sənaye istehsalında məhsulların ömrünün müxtəlif sahələrində, aktiv formada funksionallığın
artırılması ilə dekorativlikdən imtinaya diqqət yönəlmişdir. Dizayn mədəniyyətə yaradıcılığın
yeni sahəsi kimi daxil olduqda, o özünü ənənəvi bədii mədəniyyətə qarşı qoydu.
Dizaynın təşəkkülü aşağıdakı faktorları müəyyən etdi:
• məmulatın maşınla istehsalı imkanı;
• kütləvi istehlakçıya yönəlmək;
• rasionallıq;
• elmilik;
• unifikasiya edilmə (vahid şəklə salınma).
Ekoloji dizayn - təbiət mühitinin mühafizə edilməsinə, insan və onu əhatə edən mühit
arasındakı münasibətin harmoniyalaşdırılmasına əsas diqqəti ayıran dizayn istiqamətidir. Bu,
layihələndirilən obyektlərdə təbiət mühitinin tələbatlarını insanın istehlakçı və estetik
tələbatlarına yaxınlaşdırmaq məqsədi daşıyan kompleks dizayner fəaliyyəti sahəsidir.
Ekoloji dizayn ətraf mühitin tarazlığını pozmadan, insanın tələbatlarını təmin etmənin
optimal şərtlərini öz qarşısına qoyur. Ekoloji dizayn hər gün insan tərəfindən istifadə edilən
miniatür predmetlərdən, şəhərlərin, landşaftların, və bir çox tikililərin dizaynına qədər
istənilən obyektlərin layihələndirilməsinə bütöv yanaşmanı nəzərdə tutur.
Ekoloji dizaynın vəzifələri:
• insan, mədəniyyət və təbiətin tələbatlarına uyğun gələn məhsulların hazırlanması ilə
ağırlaşmış ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmaq;
• dizayn obyektlərinin forma və funksiyasının yaxşılaşdırılmasının balansını axtarmaq və
ekoloji yanaşma prinsiplərinin izlənməsi;
• ekoloji normalar baxımından texnologiya və materiallara baxılması;
• tələbatın yeni mədəniyyətinin formalaşdırılması;
•dizayn obyektlərinin bədii obrazlarının vasitəsi ilə cəmiyyətin dəyərlərinin qurulmasının
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məqsədyönlü dəyişiklikləri.
Ekoloji dizayn məhsulunun keyfiyyəti:
• çoxfunksiyalılıq;
• modulluq;
• transformasiya olunma;
• uzunömürlülük;
• gigiyeniklik;
• faydalılıq;
• harmoniklik, təbii quruluşlu obraz.
Ekoloji dizayn sahəsi istehsal–tələbat sisteminin bütün dərəcələrini əhatə edir, ancaq
iqtisadi, texnoloji, sosial aspektlər sırasında həmçinin bədii-estetik, filosof-etik və psixoloji
problemlərə də toxunur. Müasir dizayn layihələri ekoloji, sosial, iqtisadi, humanitar
araşdırmaların nəticəsinə əsaslanmalıdır. Əksər şirkətlərin dizayner şöbələrində ictimai rəy və
qanunverici aktların təsiri ilə daha yüksək dərəcədə ekoloji məqsədəuyğunluq istehsala keçid
proqramları yaradılır. «Yaşıl» layihələr bazarda uğur əldə edirlər. Müasir ekoloji həllər nəinki funksionalizmin qiymətləndirilməsi, yeni materialların meydana gəlməsi, daha yüngül
və əlverişli konstruksiyaların yaradılmasına imkan verən, həmçinin layihə fəaliyyəti və onun
planetin qorunmasında rolu haqqında yeni, geniş təsəvvürlərin yaradılmasıdır. Avropada bir
çox istehlakçılar ekoloji məhsulların alınmasına üstünlük verirlər. Şirkətlər enerjiyə qənaətli
ləvaazimatların və ya «yaşıl» məhsulun xüsusiyyətlərinə malik malların istehsalına keçirlər.
Təbii və ya yenidən işlənmiş materiallar, yenidən işlənməyə imkan verən, obrazlı, təbiətə aid
xüsusiyyətlərə malik, yumşaq təbiət formaları, fakturalar və s. istehlakçı üçün məna ifadə edir.
Məqalənin aktuallığı. Ekoloji dizaynın əsaslarının öyrənilməsi təbiət və ətraf mühit
arasında mənfəətli qarşılıqlı əlaqənin dəyərli təsəvvürlərini formalaşdırmağa, həmçinin
memarlıq mühitinin və dizayn obyektlərinin layihələndirilməsi zamanı istifadə olunan
ekologizasiya vasitələri ilə tanış olmağa imkan verir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzunun müəyyən aspektləri mütəxəssislər tərəfindən
araşdırılmış və öyrənilmiş olsa da bu mövzu müstəqil tətqiqat predmeti olmamışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tətqiqatın nəticələri ekoloji dizaynın
nəzəriyyəsi və tarixinin öyrənilməsi, həmçinin araşdırılan materialların konsepsiya və
metodlarının praktikada istifadə olunma dərəcəsi baxımından faydalı məlumat bazası rolunu
oynaya bilər. Tətqiqat zamanı əldə olunmuş nəticələr dizayn və memarlıq sahəsində
layihələrin yaradılmasında metodoloji əsas kimi çıxış edə bilərlər.
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И. Абдурахманлы

Теория и методология экодизайна
Резюме
В данной статье будут исследованы причины возникновения экодизайна и
принципы его использования в дизайне интерьера. Цель статьи исследование путей
регулирования отношений между человеком и природой, поиск путей минимизации
вреда человека на окружающую среду с помощью дизайна.
В статье обсуждается важность уменьшения экологических проблем с точки зрения
экодизайна, а также сокращение использования вредных для здоровья строительных
материалов в среде проживания и деятельности людей.

Theory and methodology of ecodesign

I. Abdurahmanlı

Summary
The reasons for the appearance of ecodesign and the principles of its use in interior design
will be investigated in this article. The purpose of the article is the investigation ways to
regulate the relationship between man and nature, to find ways to minimize human harm to
the environment through design.
The article discusses the importance of reducing environmental problems in terms of
ecodesign as well as reducing the use of harmful to health building materials in the
environment of living and people's activities.
Redaksiyaya daxil olub: 07.04.2018
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Yuxarı sinif şagirdlərinə biznes fəaliyyətilə bağlı verilən
məlumatların onların iqtisadi tərbiyəsi üçün əhəmiyyəti
Lətifə Ələkbərova
Əməkdar Mədəniyyət işçisi, dosent
E-mail: latifaalakbarli@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. F.B. Sadıqov,
iqtisad. ü.f.d., dos. R.F. Sadıqov
Açar sözlər: yuxarı sinif şagirdləri, biznes fəaliyyəti, biznes planı, iqtisadi biliklər,
iqtisadi tərbiyə, sahibkarlıq hissi tərbiyəsi
Ключевые слова: старшеклассники, деятельность в области бизнеса, план бизнеса,
экономическое воспитание, воспитание чувства предпринимательства
Key words: high school students, business activity, business plan, economic education,
education of entrepreneurship
Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatlarına dair direktiv sənədlərdə şagirdlərə bazar
iqtisadiyyatı ilə bağlı biliklərin verilməsi, bu sahədə onların müxtəlif məzmunlu
informasiyalarla təmin edilməsi vacib hesab olunmuşdur. Ona görə də hazırkı, bazar
iqtisadiyyatı şəraitində yuxarı sinif şagirdlərinə biznes fəaliyyətilə bağlı məlumatların
verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi ona görə ki, belə informasiyalar müasir
dövrün tələblərinə uyğun olduğu üçün mühüm aktuallıq kəsb edir.
İkincisi, belə məlumatlar yuxarı sinif şagirdlərinin iqtisadi tərbiyəsinin formalaşmasını
təmin etmiş olur. Belə məlumatların verilməsi zamanı şagirdlərin biznes fəaliyyətinə cəlb
etmək üçün həmin məlumatların və informasiyaların sistemli şəkildə verilməsi məqsədəuyğun
hesab edilir. Ona görə həm humanitar fənlərin, həm təbiət fənlərinin, həm də dəqiq elmlərin
tədrisi zamanı belə informasiyaların sistem halında verilməsi çox faydalıdır. Belə
informasiyalar içərisində biznes şərikliyi ilə bağlı verilən məlumatları ilkin məlumat hesab
etmək olar. Biznes Şərikliyi ilə bağlı informasiya və məlumatların, beynəlxalq təcrübə
nümunəsi əsasında verilməsi mühüm aktuallıq kəsb edir.
ABŞ-ın biznes mühitilə bağlı informasiyaların birində göstərilir ki, mülkiyyətçi biznesini
genişləndirmək istədikdə, bunun bir yolu şərikli biznes yaratmaqdır – bu, iki və daha artıq
şərik şəxsin mənfəət üçün biznes yaratması deməkdir. Şəriklərin hüquq və vəzifələri biznesin
yaradıldığı ştatın qanunları ilə və şəriklərin qanuni razılıq müqavilələri ilə tənzimlənir. Bir
qayda olaraq müqavilə hər bir şərikin qoyduğu kapitalın məbləğini müəyyənləşdirir və
şəriklərdən hər birinin öhdəsinə götürdüyü vəzifələri aydınlaşdırır. Şəriklik müqaviləsi eyni
zamanda “susan şəriki” də nəzərdə tuta bilər; belə şərik idarəetmə prosesində iştirak etmir,
lakin biznesə ancaq pul qoyur.
Şəriklik idarəetmə istedadının yaranmasının rəhnidir. Şəriklərdən biri ərzaqla təminetmə
sahəsində, digəri marketinqdə ixtisaslaşa bilər. Şəriklik də fərdi mülkiyyətçilik kimi,
hökumətin korporasiyalarından tələb etdiyi hesabların çoxundan azaddır. Bundan əlavə, o,
korporasiya ilə müqayisədə vergi ödəmək məsələsində daha yaxşı vəziyyətdədir. Şəriklər
federal vergiləri əldə etdikləri qazanca müvafiq olaraq ödəyirlər, biznesə bundan başqa vergi
qoyulmur (1, 75-76).
Yuxarı sinif şagirdlərini biznes fəaliyyəti ilə tanış edərkən biznes şərikliyi barədə verilən
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məlumatların çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Çünki, yuxarı sinif şagirdləri təhsil illərindən
sonra özəl müəssisələrdən hər birinin şərikliyinin hazır strukturu ilə tanış ola bilərlər. Lakin
şərikliyin digər tərəflərilə də onları tanış etmək yaxşı olardı.
Şərikliyin əsas xoşa gəlməyən bir cəhəti odur ki, hər bir üzv şərikliyin bütün vəzifələrinə
görə məsuliyyət daşıyır; bu elə bir aktdır ki, hər bir şəriki hüquqi cəhətdən başqası ilə bağlayır.
Əgər şəriklərdən biri biznesdən böyük məbləğdə pul götürür və onu xərcləyirsə, borcu
başqaları ödəməlidirlər. Şərikliyin başqa bir xoşagəlməz əsas cəhəti də var: qərarçıxarma
prosesində hamı iştirak edir. Əgər şəriklər arasında daimi və ciddi narazılıq olursa, biznes
bundan zərər çəkir (1, 76).
Yuxarı sinif şagirdlərinə biznes fəaliyyətilə bağlı verilən məlumatların hərtərəfli olması
onların gələcəkdə seçilən-sayılan biznesmenlər olmasına dəlalət edir.
Yuxarı sinif şagirdlərinin kiçik biznes (Kiçik Biznes, KB) fəaliyyətilə məşğul olmalarına
istiqamət verən məlumatların, informasiya və tövsiyələrin də əhəmiyyəti böyükdür.
Kiçik Biznes. Kiçik biznesin təhlili ilə məşğul olanlar etiraf edirlər ki, bu biznes
formasının icra edilməsinə bir neçə iqtisadi amil maneçilik törədir. Bu amillərin qarşısını
almaq üçün qanunvericilik müstəqil federal agentlik kimi Kiçik Biznes Administrasiyasını
yaratdı. Vaşinqtonda və bütün ölkə boyu bölgə idarələri mütəxəssislər hazırladılar ki, kiçik
biznes yaratmaq arzusunda olanlara yaxud belə biznesləri artıq idarə edənlərə peşəkar
ekspertiza və maddi yardım təmin etsinlər.
Nəzərdə tutulan simvolik bir ildə Kiçik Biznes Administrasiyası zəmanət verir ki, kiçik
bizneslərə 3,5 milyard dollara yaxın bank borcu veriləcək. Bu borclar, adətən, avadanlıq, mal
və lazımı maşınlar almaq üçündür. (1. Səh, 76).
Kiçik biznes üçün ayrılan kreditlər onun bütün modelinin, infrastrukturunun yaradılması
üçün təminat verir. İkinci bir tərəfdən deməliyik ki, digər ölkələrdə də kiçik biznesin
qurulması üçün kifayət qədər kreditlərin ayrılması ona görə vacibdir ki, belə ayrılmalar,
borclar, kreditlər digər ölkələr və xalqlar üçün əsil örnəkdir.
Kiçik Biznes Administrasiyasının ən nadir cəhəti yeni və ya büdrəyən bizneslərə onun
idarəetmə yardımıdır. BORC proqramında təqaüdə getmiş uğurlu sahibkarlar başqalarına
kömək proqramı təklif edirlər.
Kiçik Biznes Administrasiyası ştat agentlikləri və universitetlərlə birgə işləyərək, eyni
zamanda, 700-ə yaxın Kiçik Biznes İnkişafı Mərkəzinə də rəhbərlik edir ki, bunlar da yeni və
artıq fəaliyyət göstərən kiçik bizneslərə texniki və idarəetmə yardımı təmin edirlər. (1, 76).
Belə yardımları təşkil edən Kiçik Biznes Administrasiyası yardımları verməklə təkcə
biznes strukturlarının fəaliyyətini genişləndirməklə işini bitmiş hesab etmir, həm də əhalinin
sosial məişət səviyyəsinin və iqtisadi imkanlarının yüksəldilməsinə köməklik göstərmiş olur.
Yuxarı sinif şagirdlərinə biznes fəaliyyətilə bağlı ötürülən məlumatların müqayisəli şəkildə
verilməsi, müqayisə nümunəsi kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kiçik Biznes
Administrasiyasının örnək kimi seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Kiçik Biznes Administrasiyası ciddi şəkildə cəhd edir ki, fəlakətlərdə qalan xalqlara,
xüsusən Afrikadan, Asiyadan, İspaniyadan olan amerikalılara yardım fondları
proqramlaşdırsınlar. Agentlik eyni zamanda ixracat potensialı olan kiçik bizneslər üçün
beynəlxalq marketlər və müştərək müəssisə imkanları müəyyənləşdirməkdən ötrü ciddi
proqramlar da hazırlayır.
Bundan əlavə, Kiçik Biznes Administrasiyası özünün fəlakətdən xilasetmə proqramı ilə
məşhurdur. Fəaliyyətə başladığı gündən bəri Kiçik Biznes Administrasiyası daşqından,
tufandan, fırtınadan və başqa təbii fəlakətlərdən fiziki zərər çəkən ev sahiblərinə və biznes
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firmalarına yardım təklif etmişlər (1, 76-77).
Yuxarı sinif şagirdlərinə verilən belə məlumatlar əgər bir tərəfdən təhsil alanların iqtisadi
tərbiyəsini inkişaf etdirirsə, digər tərəfdən onları biznes fəaliyyətinə istiqamətləndirir. Ona
görə belə məlumatları verərkən françayzinq və ticarət mərkəzlərinin, dükanlar şəbəkəsinin
yaradılması ilə bağlı məktəbliləri beynəlxalq təcrübə ilə tanış etmək lazımdır. Belə
məlumatlardan biri də françayzinq və dükanlar şəbəkəsi ilə bağlı olan məlumatlardır.
Kiçik biznesə asanlıqla tətbiq olunan bir iş təcrübəsi kimi, frənçayzinq son illərdə güclü
inkişaf etmişdir. Restoran biznesində ümumi iş təcrübəsi kimi françayzinq böyük
korporasiyanın iqtisadi səmərəliliyini yeni mülkiyyət mənfəətləri ilə birləşdirir. Bu işədə
böyük şirkət sahibkarların fərdi və ya kiçik bir qrupuna onun adından istifadə etməyə (əksər
hallarda xüsusi reklam naminə) və bəzi hallarda alınan gəlirin bir neçə faizini özlərinə
götürmək şərti ilə onun məhsulunun satışına icazə verir. Adətən, aparıcı şirkətin işçisi
olmayan sahibkar nisbətən böyük şəbəkənin bir və ya bir neçə vahidini işlətməyə və onları
idarə etməyə görə məsuliyyət daşıyır. Fərdi sahib və ya sahiblər müəssisə ilə bağlı baş verə
biləcək halların böyük əksəriyyətini də öz üzərlərinə götürməlidirlər (1, 77).
Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, Azərbaycanda françayzinq təcrübəsi demək olar ki,
xalq təsərrüfatının əksər sahələrində tətbiq olunur. “Hətta Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Qanunu”nda françayzinq təcrübəsinin tətbiqi ilə bağlı kifayət qədər tövsiyələr verilir.
Məktəblilərə françayzinqlə bağlı verilən məlumatları elə tərtib etmək lazımdır ki, bu
məlumatlar onların gələcək fəaliyyətinə düzgün istiqamət vermiş olsun.
Françayzinqin iqtisadiyyat üçün həm dəyəri, həm də mənfəəti var. Dükan şəbəkəsinin
artımı fərdi və müştərək mülkiyyətin inkişafına mane olmuşdur. Dükanlar şəbəkəsi kütləvi
üsuldan istifadə edir - çox böyük miqdarda alır, yüksək həcmdə satır, özünəxidmətə
əsaslanır – bu da imkan verir ki, dükanlar şəbəkəsində mallar kiçik xüsusi mülkiyyət
dünaklarında olduğundan daha ucuz satılsın. Şəbəkə supermanketləri müştəriləri cəlb etmək
üçün daha aşağı qiymətə satmaq yolundan istifadə edərək, çoxlu kiçik baqqaliyyə dünakları
açmağa nail olublar (1, 77). Amerika iqtisadiyyatından götürülən bu nümunələr biznes
fəaliyyəti ilə maraqlanan məktəblilər üçün çox faydalıdır. Birincisi ona görə ki, belə
məlumatlar məktəblilərin iqtisadi tərbiyəsini formalaşdırmaqla yanaşı onların biznes
fəaliyyətinə yönəldilmələrinə şərait yaradır.
İkinci bir tərəfdən məzunların demək olar ki, böyük əksəriyyəti biznes qurmaq, hətta ali
təhsili Biznes Universitetində davam etdirmək, ali təhsili başa vurduqdan sonra səhmdar
cəmiyyəti yaratmaq istəyirlər. Belə məktəblilərə səhmdar cəmiyyətləri barədə də məlumatlar
vermək yaxşı olar. İlk növbədə bu cəmiyyətin məqsədi barədə məlumat verilməlidir.
Səhmdar cəmiyyətinin əsas məqsədi:
— yeni məhsulların istehsallarının mənimsənilməsi;
— istehsalların mənimsənilmə müddətinin aşağı salınması;
— yeni məhsulların istehsal həcmi tempinin artırılması;
— yeni məhsulların reallaşdırılmasının həyata keçirilməsi;
— göstərilən əsasdan müəssisənin mənfəətinin çoxaldılması və rentabelliyin
yüksəldilməsi (2, 498).
Məktəblilərə səhmdar cəmiyyətlərinin növləri, tipləri, formaları, məqsəd və vəzifələri
barədə məlumatların verilməsinin də əhəmiyyəti böyükdür. Çünki məktəblilərin əksəriyyəti
məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə gedəcəklər və hərbi xidmətdən qayıdandan sonra
yaradacaqları səhmdar cəmiyyətlərinin məqsəd və vəzifələrilə yanaşı bu məqsədə nail
olmağın yollarını da arayıb-axtarmaq istəyirlər. Ona görə də məktəblilərə bu barədə də
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məlumat vermək lazımdır.
Məqsədə nail olmaq yolları
— yeni məhsul istehsalını mənimsəmək üçün müəssisədə həyata keçirilən rekonstruksiya
işlərinin sürətləndirilməsi;
— müəssisədə istehsal həcmini artırmaqla bərabər, bazara daha yüksək keyfiyyətli,
rəqabət qabiliyyətli, əhalinin zövqünü oxşayan məhsul çıxarmaq;
— yeni məhsul istehsalının mənimsənilməsi, onun istehsalı və satışının təşkili;
— yeni məhsulların layihələşdirilməsi və bu işləmələri “nou-hau”kimi intellektual
bazarında satmaq;
— istehsal olunan məhsulların satış bazarının genişləndirilməsi;
— istehsal olunan məhsulların dizaynını daima təkmilləşdirmək, məhsulları istehlakçılar
arasında tanıtdırmaq;
— xarici ölkələrdə, o cümlədən keçmiş SSRİ məkanında yaradılan dövlətlərdə özünün
nümayəndəliklərini yaratmaq.
Səhmdar Cəmiyyətinin gələcək inkişafını təmin etmək üçün rekonstruksiya və təmir üzrə
aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilməlidir:
— bütün sexlərin damında təmir işləri aparılmalıdır (2, 498);
Yaxşı olar ki, belə məlumatların ardınca məktəblilərə səhmdar cəmiyyətində yaradılan
fabriklərin, sexlərin, kiçik müəssisələrin fəaliyyətindən praktik iş təcrübəsi ilə bağlı
məlumatlar da verilsin. Nümunə üçün bir səhmdar cəmiyyətinin yaratdığı sexin fəaliyyətinə
diqqət edək:
— yapışqan sexində bitum əsasında dam örtüyü istehsalı və üzvi birləşmələr əsasında
yapışqan istehsalının mənimsənilməsi;
— ömrünü başa vurmuş bu sexdə yeni istehsalın həyata keçirilməsi üçün rekonstruksiya
işlərinin aparılması və sexin yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi;
— Haşiyə materialları sexində polietilen plyonka istehsalının yaradılması;
— Sexin yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi;
— Bu sexin daxilində əlif istehsalının həyata keçirilməsi üçün müvafiq avadanlıqların və
texniki vasitələrin alınıb quraşdırılması və yeni texnologiyanın istismara verilməsi;
— təmir-tikinti sexi üçün nəzərdə tutulan – tikinti başa çatmayan binada rekonstruksiya
işlərinin aparılması ağac və burada ağac emalı və taxta-şalban məmulatları istehsal etmək
üçün lazım olan avadanlıqlarının alınıb quraşdırılması;
— penopolistirol plitələr və bloklardan müxtəlif növ konstruktiv materiallar istehsalının
təşkil edilməsi. Bunlardan, əsasən, kiçik və orta sahəli mənzillər, kommunal-məişət binaları,
ticarət köşkləri və müxtəlif binaların tikintisi üçün konstruktiv materialların istehsalı nəzərdə
tutulur
— sexlər üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər və ona lazım olan investisiyanın məbləği cədvəl
verilmişdir.
Biznes planın məqsədə nail olma bölməsilə tanışlığın əhəmiyyəti daha böyükdür. Birincisi,
ona görə ki, şagirdlər iqtisadi planlaşdırmanın nəzəri və praktik mahiyyətilə tanış olduqdan
sonra onun səmərəsi ilə də tanış olurlar. Bütün bunlar isə şagirdlərin iqtisadi biliklərini artırır.
İkincisi, biznes planın məqsədə nail olma yolları ilə tanış olan şagirdlərdə sahibkarlıq hissi
yüksəlir. Beləliklə iqtisadi tərbiyənin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaranır (2, 499).
Belə məlumatlar biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən məktəbliləri həm nəzəri, həm
də praktik cəhətdən biznes fəaliyyətinə istiqamətləndirir.
Məktəblilərin biznes infrastrukturunun bir sıra elementləri ilə də tanış etmək faydalıdır.
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Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində biznesin infrastrukturunun elementləri aşağıdakılardır:
— Kredit sistemi və kommersiya bankları;
— Əmtəə, xammal, fond və valyuta birjalarında həyata keçirilən vasitəçilik işi;
— İnformativ texnologiya və işgüzar ünsiyyət vasitələri;
— Vergi sistemi və vergi müfəttişliyi;
— Kommersiya sığorta sistemi, sığorta kompaniyaları;
— Xüsusi reklam və kütləvi informasiya agentlikləri;
— Ticarət palatası;
— İctimai birliklər;
— Gömrük sistemi;
— Muzdla işləyən fəhlələrin həmkarlar ittifaqı;
— Kommersiya-sərgi kompleksləri;
— Ali və orta ixtisas iqtisadi təhsil sistemi;
— Məsləhətverici və auditor kompaniyaları;
— İşgüzar aktivliyi stimullaşdırmaq üçün yaradılan ictimai və dövlət fondları;
— Xüsusi azad sahibkarlıq zonaları (2, 500).
Belə informasiyalar hər şeydən əvvəl bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan məktəblilərin
biznes fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsi, onları səhmdar cəmiyyətləri yaratmağa yönəldilməsi
çox faydalıdır. Ona görə ki, bütün bunlar məktəblilərin iqtisadi tərbiyəsinin formalaşdırılması
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İqtisadi tərbiyənin ümumtəhsil məktəblərində əsasən iki yolla həyata keçirilməsi mümkün
sayılır. Birincisi fənlərin tədrisi yolu ilə. İkincisi dərsdənkənar tədbirlər yolu ilə. Ümumtəhsil
məktəblərində bütün fənlərin tədrisində şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsini inkişaf etdirmək üçün
geniş imkanlar vardır. Yəni istər humanitar, istər dəqiq, istərsə də təbiət elmlərilə bağlı olan
fənlərin tədrisində şagirdlərə hər cür iqtisadi biliklər vermək mümkündür. Bunun üçün ibtidai
siniflərdən başlayaraq şagirdlərə iqtisadi biliklərin verilməsinə məqsədyönlü, planlı və
mütəşəkkil yanaşmaq lazım gəlir. İbtidai siniflərdə “Oxu”, “Ətraf aləmlə tanışlıq”,
“Riyaziyyat” və “Əmək” dərslərində şagirdlərə hər cür iqtisadi biliklər vermək mümkündür.
Yuxarı siniflərdə isə tarix, coğrafiya, iqtisadi coğrafiya, fizika, riyaziyyat və informatika ilə
bağlı müvafiq biliklərin verilməsi zamanı şagirdlərdə hərtərəfli iqtisadi tərbiyə elementləri
aşılamaq olar. Dərsdənkənar tədbirlərdə iqtisadiyyatla, əməklə, işgüzarlıqla, halallıqla,
sahibkarlıqla, bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsinin
formalaşdırılmasına nail olmaq olar (2, 501).
Ona görə də orta ümumtəhsil məktəblərinin həm təlim prosesində, eləcə də dərsdənkənar
tədbirlərdə şagirdləri iqtisadi biliklərlə zənginləşdirmək, o cümlədən, həm Azərbaycan
şəraitində, həm beynəlxalq miqyasda cərəyan edən iqtisadi informasiyalarla şagirdləri tanış
etmək, onların iqtisadi tərbiyəsini formalaşdırmaq baxımından çox faydalıdır. Ona görə ki,
müstəqillik dövrünün bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan məktəblilərə mühüm aktuallıq
kəsb edən belə informasiyaların verilməsi həm də onların gələcək həyata hazırlanması kimi
dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ilk dəfə olaraq şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsini
formalaşdırmağa xidmət edən yeni və ən zəruri biliklərin verilməsi yolları öz əksini tapmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq nəzərdə tutulan iqtisadi biliklər
Azərbaycanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatı ilə bağlı olan yeni informasiyalar
və məlumatlar əsasında sistemə salınmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsi ilə
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bağlı verilən ən yeni nəzəri və praktik nümunələr müasir məktəb təcrübəsi üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu nümunələrdən orta ümumtəhsil məktəblərinin həm təlim prosesində,
həm də dərsdənkənar tədbirlərində yuxarı sinif şagirdlərinin iqtisadi tərbiyəsinin
formalaşdırılması üçün istifadə oluna bilər.
Nəticə etibarı ilə deyə bilərik ki, orta ümumtəhsil məktəblərində yuxarı sinif şagirdlərinin
iqtisadi tərbiyəsinin təşkili üçün ən müasir informasiya və məlumatlardan, habelə didaktik
materiallardan istifadə etməklə şagirdləri biznes fəaliyyətinə və səhmdar cəmiyyətləri
yaratmağa istiqamətləndirmək olar.
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Л. Алекберова

Важность информации о предпринимательской
деятельности для старшеклассников и ее значимость при
экономическом воспитании
Резюме
Статья
включает
систему
научно-педагогической
информации
о
предпринимательской деятельности, предоставленной старшеклассникам. В числе
данных
сведений
анализируются
научно-педагогические
аспекты
предпринимательской деятельности, делового партнерства, а также деятельность
малого, среднего и других видов
бизнеса. В данном случае раскрывается
воспитательная значимость информации, предоставляемой старшеклассникам.
Отмечается, что данные сведения связаны с экономическим воспитанием
старшеклассников. Статья завершается теоретико-практической значимостью
проблемы, ее научной новизной и выводами.
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L. Alakbarova

The importance of information on enterprise activity for
senior grants and its significance in economic education
Summary
The article includes a system of scientific and pedagogical information on entrepreneurial
activities provided to high school students. Among these data, the scientific and pedagogical
aspects of entrepreneurial activity, business partnership, as well as the activities of small,
medium and other types of business are analyzed. In this case, the educational significance of
the information provided to high school students is revealed. It is noted that this information
is related to the economic education of high school students. The article concludes with the
theoretical and practical significance of the problem, its scientific novelty and conclusions.
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Müəllim və kursant mövqeyində pedaqoji
qarşılıqlı təsirin əks olunması
Gülşən Bəşirova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Heydər Əliyev adına AAHM-nin “ Humanitar və sosial
fənlər” kafedrasının dosenti
E-mail: gulizade.gunel@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva,
ped.ü.f.d., dos.Ə.B. Qədimova
Açar sözlər: mövqe, şəxsiyyət. müəllim, kursant, qarşılıqlı təsir, əməkdaşlıq fəaliyyət,
subyekt, üslub
Ключевые слова: позиция, личность, учитель, курсант, взаимовлияние,
сотрудничество, деятельность, субъект, стиль
Key words: position, personality. teachers, students, cooperation, mutual influence on
activity, subject, style
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müstəqilliyimizin qarantı kimi ordu quruculuğu
məsələsinə həmişə xüsusi önəm vermişdir: “Bu gün biz böyük iftixar hissi ilə deyirik ki,
müstəqil Azərbaycan Respublikasının Milli Ordusu var. Bu, Azərbaycan xalqının böyük milli
nailiyyətidir” [1, 14]
Ordu üçün müasir səviyyədə kadrların hazırlanması isə həm də müəyyən dərəcədə
müəllim və kursantlar arasında münasibətlərin zəruri pedaqoji tələblərə uyğun qurulmasından
asılıdır.
Məlum olduğu kimi, "şəxsiyyət mövqeyi" termini A. Adler tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Xarici psixoloji və sosioloji ədəbiyyatda bu anlayış sosial istiqamət kimi qəbul edilir. I.
Linqart (1970) “mövqe”yi sosiallaşma prosesinin nəticəsi və eyni zamanda müəyyən bir
şəraitdə müəyyən bir şəkildə hərəkət etməyin daxili tələbatı kimi qiymətləndirir. Sovet
psixologiyasında, S.L. Rubinştein və V.N. Myasişevin əsərləri sayəsində “şəxsiyyət mövqeyi”
anlayışının məzmunu şəxsiyyətin bütün dəyər münasibətlərinin gerçəklik hadisələrinə
münasibətinin həcmi qədər genişləndirilmişdir. B.Q.Ananyev isə “şəxsiyyət mövqeyi”ni
mürəkkəb münasibətlər sistemi kimi müəyyən edir [2]. Bu zaman "ən əhəmiyyətli", xarakter
formalaşdıran münasibətlərə o, cəmiyyətə və ideologiyaya, əməyə, digər insanlara və özünə
olan münasibətləri aid edir. Şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqələri şəxsiyyət mövqeyini nəzərdə tutur.
Şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqəsində şəxsiyyət sistemli bir qurum təşkil etdiyi üçün, şəxsiyyətin
qarşılıqlı əlaqəsində mövqe də sistem xarakteri daşıyır.
Şəxsiyyətyönlü mövqeyə aşağıdakılar daxildir:
1) pedaqoqun aşkar məqsədyönlülük və uğura köklənməklə özünü təhlil, özünü tənqid və
sərbəstlik prinsipinə əsaslanan özünə olan xüsusi münasibətlər tipi;
2) əməkdaşlıq, müştərək yaradıcılıq, bir-birinə görə narahat olmaq, qarşılıqlı hörmət və
qarşılıqlı anlaşma prinsipləri əsasında qurulan və problemli məsələlərin həlli zamanı
məhsuldar qarşılıqlı əlaqədə meydana çıxan başqalarına olan xüsusi münasibət tipi;
3) pedaqoji fəaliyyətdə dərketmənin problemliyini, sərbəstliyi və orijinallığı nəzərdə tutan
xüsusi münasibət tipi.
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Şəxsiyyət mövqeyinin sosial və sosial-psixoloji mahiyyəti fərqləndirilir. T.N.
Malkovskaya qeyd edir ki, müasir fəlsəfi, psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda mövqeyin
mahiyyətinin anlaşılmasında iki əsas yanaşma özünü göstərir: sosioloji, bu zaman mövqe
şəxsiyyətin özünüifadəsinə imkan yaradan şərait kimi qəbul olunur (İ.S.Kon, V.S. Selivanov,
F. Fridrix və s.) və sosial-psixoloji, bu zaman mövqe şəxsiyyətin struktur durumuna aid olan
dayanıqlı komponent kimi qəbul olunur.
Psixoloji tədqiqatlar əsasında şəxsiyyətin mövqeyi filosoflar tərəfindən şəxsiyyətin və
cəmiyyətin münasibətlərinin xarakterini əks etdirən struktur-şəxsiyyət qurumu kimi müəyyən
edilməyə başlanıldı: Şəxsiyyətin mövqeyi — şəxsiyyətin cəmiyyətə, digər insanlara və özünə
qarşı olan dayanıqlı, daxilən dərk edilmiş və sosial dəyərlər sistemi ilə şərtləşdirilmiş
münasibətlər sistemidir.
“Şəxsiyyət mövqeyi” anlayışı bir sıra pedaqoqlar tərəfindən də təhlil olunmuşdur. Məsələn,
daxili şərtləşdirilmiş davranışın davamlı tendensiyası kimi şəxsiyyətin mövqeyi tərbiyəlilik
meyarı kimi qəbul olunur. Bu halda mövqe şəxsiyyətin formalaşmasını müəyyən edir, yəni
şəxsiyyətin xüsusiyyətləri və keyfiyyətlərinin məcmusudur. Misal üçün Z.S. Tselenko
pedaqoji idarəçiliyin üslubunu xarakterizə edən doqquz ictimai-psixoloji xassə təqdim edir:
təhsilalana sevgi hissi, pedaqoji nikbinlik, təhsilalanın şəxsiyyətinin tanınması, pedaqoji
əməyə davamlı istiqamətlilik, tələbkarlıq, səbr, inadkarlıq, məsuliyyət, obyektivlik,
həyatsevərlik.
Şəxsiyyətin xarici təzahürünə deyil, daxili məzmununa müraciət edilməsi dispozisiyanın
mövqeyin əsası kimi qəbul olunmasına gətirib çıxarır. F. Fridrixin fikrincə davranış
dispozisiyası davranış üsulunu “daxilən” səbəbləndirənə deyilir. V.A. Yadov isə şəxsiyyətin
dispozisiya nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdır.
Mövqe — nöqteyi-nəzər, hərəkət və davranışın xarakterini müəyyən edən hər hansı bir işə,
məsələyə münasibətdir. Digər bir tərifdə isə göstərilir: “Mövqe - uyğun davranış və
hərəkətlərdə əks olunan insanın gerçəkliyin müəyyən tərəflərinə olan dayanıqlı münasibətlər
sistemidir”. Müəllim və kursant münasibətlərinə gəldikdə isə burada fərqli situasiyalar
müşahidə olunur. Buna əsaslanan P.M. Yerşov üç mövqeni ayırır: “yuxarıdan əlavə”,
“aşağıdan əlavə”, “yaxından əlavə”. A.B. Dobroviç qeyd olunan bu üç mövqeyə
dördüncüsünü əlavə edir - “iştirak etməmək mövqeyi”. A.A. Uxtomski isə iki mövqenin adını
çəkir: “oxşar” və “həmsöhbət”. “Oxşar” mövqe ondan ibarətdir ki, müəllim və ya təhsilalan
həmsöhbət olduğu adamda yalnız özünü görə bilir. “Həmsöhbət” mövqeyi isə özünü müəllim
və ya təhsilalanın ünsiyyət zamanı öz şəxsiyyətinin dominantlığını aradan qaldıraraq digər
insanın tərəfində durmaq, onu görmək və anlamaqda göstərir. V.A. Kan-Kalik peşəkarlıq
davranışında bir neçə qeyri düzgün mövqeni ayırır və onları xarakterizə edir: "Monblan"
(Pedaqoqun təhsilalanların üzərində üstün mövqeyi), "Çin səddi" (qarşılıqlı anlaşmada
müəllim və təhsilalanın arasında mövcud olan maneə), "Lokator" (müəllimin bütün siniflə
işləməyi bacarmaması), "Dost" (dostluq münasibətlərinə görə işgüzar münasibətlərini qurban
verən pedaqoq), "Hamlet" (özündən əmin olmayan, tərəddüd edən pedaqoq), "Kar" (dərs
zamanı yalnız özünü görən və eşidən pedaqoq), "Mən özüm" (təhsilalanların fəallığını öz
fəallığı ilə əvəz edən pedaqoq) və s. [ 4].
Müəllimin mövqeyi ünsiyyət sahəsində təhsilalanların yaş həddinə və psixoloji
xüsusiyyətlərinə uyğun mükəmməl şəkildə müəyyənləşdirilmiş istiqaməti də özündə əks
etdirə bilər. Bu halda, aşağıdakı şərtlərin necə yerinə yetirilməsindən asılı olaraq tərbiyəçinin
bu kimi mövqeləri ayırd edilir: təşkilatçı, rəhbər, məsləhətçi. Əgər hərbi məktəbdən söhbət
gedirsə, onda bu kursantların kollektivinə münasibətdə xarici mövqedən daxili mövqeyə keçid
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deməkdir; kursantlara birbaşa təsirin payının azalması və dolayı təsirin isə artmasıdır;
idarəçilik funksiyalarının bir hissəsinin kursant özünüidarəsinin kollektiv orqanlarına
ötürülməsidir; hər bir öyrənənin daxili aləminə yüksək səviyyədə təsir etməyə başlamaqdır.
Qeyd və təhlil etdiyimiz bütün mövqeləri “müəllim-kursant” qarşılıqlı təsirində tətbiq etməyin
mümkünlüyü şübhəsizdir. Lakin araşdırmamız zamanı müəllimlə kursantların qarşılıqlı
əlaqəsinə əsas konseptual yanaşmalar hazırlanmışdır. Onlardan ən mühümləri və onların
xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir:
Mövqeyə şəxsiyyət-fəaliyyət yanaşması.
B.Q. Ananyevə görə, mövqe şəxsiyyətin statusunun subyektiv və fəaliyyət tərəfi olaraq,
şəxsiyyətin münasibətlərinin mürəkkəb sistemini, fəaliyyətində rəhbər tutduğu istiqamət və
motivləri, bu fəaliyyətin yönəldiyi məqsəd və dəyərləri özündə əks etdirir [2]. Fəaliyyət
yanaşması aspektində mövqe şəxsiyyətin obyektlə əlaqəsi kimi müəyyənləşdirilir. Mövqelər
müəyyən bir obyektin qiymətləndirilməsini ifadə edir. Qiymətləndirmə anlamı altında
insanın hər hansı bir obyektə qarşı müsbət və ya mənfi münasibəti, bu obyektlə əlaqədar olan
hər bir “əhəmiyyətli narahatlığ”nı başa düşmək lazımdır. “Mövqelər müəyyən obyektin
qəbuluna və ya rədd edilməsinə gətirib çıxarırlar. Bu insanın həmin obyektə olan az-çox
daimi münasibətində öz əksini tapır” (F. Fridrix).
Belə mövqe şəxsiyyətin fəallığının ifadəsidir və onun fəaliyyətdə özünü göstərməsidir.
Misal üçün, bu şəxsiyyətin mütəxəssis modelində özünü göstərməsidir ki oda özündə
aşağıdakı elementləri ehtiva edir:
— peşəkar fəaliyyətin növləri və funksiyaları;
— peşəkar fəaliyyətin strukturu;
— şəxsiyyətin peşəkarlıq cəhətdən əhəmiyyətli keyfiyyətləri;
— səciyyəvi səhvlər və çətinliklər;
— fəaliyyət sahələri.
Beləliklə, mütəxəssis modeli fəaliyyət modelindən və şəxsiyyət modelindən ibarətdir: 1)
subyektlik (fəaliyyəti həyata keçirən və ünsiyyətdə iştirak edən şəxsiyyətin fəal rolu); 2)
səriştəlilik (subyektin məqsədyönlüyünün onun fəaliyyətinin səmərəliliyi ilə optimal
uyğunluğu - bu nəzəriyyə ilə praktikanın vəhdəti. şəxsiyyətin öz peşəkar fəaliyyətini həyata
keçirməyə hazır olmasıdır); 3) kommunikativlik (sosilallıq), ünsiyyətçillik; 4) refleksivlik
(özünü dərk etmə, özünə münasibət, özünü əks etdirmə, reallıqda mən necəyəm, başqası məni
necə görür, başqası məni necə təsəvvür edir).
Mütərəqqi və mürtəce pedaqoji mövqe (İ.P. İvanov).
Mütərəqqi mövqe hər bir tələbənin birgə fəaliyyətə uyğun olan real, fəal və yaradıcı
iştirakını təmin edir. Belə mövqe təcrübənin ötürülməsinin reproduktiv xüsusiyyətinə görə
tələbədə istehlakçı texnologiyasının yaranmasına qarşı yönəlmişdir.
Mövqenin “Aparıcı-aparılan” növü (V.O. Kutyev).
Öyrədilənlərin (aparılan, fəal hərəkət edən, əməkdaş, aparıcı) mövqeyi müəllimin
(“bilavasitə rəhbərlik - yerinə yetirilmə”, “bərabər hüquqlu”, “ikinci dərəcəli rəhbərlik sərbəst fəaliyyət”) mövqeyindən asılıdır. Beləliklə, pedaqoji əlaqədə təsir ləğv olunmur,
əksinə, qalır, lakin birstiqamətli təsir iki istiqamətli təsirlə əvəz olunur.
Alimlər adətən müəllim və tələbələrin bir statusdan digər statusa qarşılıqlı keçməsinə
diqqət yetirirlər (aparıcı-aparılan, bərabərlik, tərəfdaşlıq, aparılan-aparıcı). Subyekt-obyekt
qarşılıqlı təsiri mürəkkəb daxili struktura malikdir və özündə iki qat refleksiv olunmuşdur.
Canlı fəaliyyətin öz aralarında qarşılıqlı təsirdə olan iki subyektə bölünməsi ona gətirib çıxarır
ki, hər iki tərəf fəaliyyətin həm obyekti həm də subyekti kimi çıxış edir. Əvvəl müəllim
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subyekt kimi kursanta təsir edir və onda müəyyən reaksiya yaradır, sonra isə kursant özü
müəllimə təsir edir, bu halda müəllim özü subyekt mövqeyində durur, öz hərəkətlərini
şərtləşdirir və müəyyən formada kursantın hərəkətlərinə reaksiya verir. Hər bir pedaqoji
situasiyada müəllim həm subyekt həm də obyekt qismində çıxış edir. Qeyd edək ki, müəllim
üçün obyekt rolu da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tələbəni anlamağa, onun xüsusiyyətlərini
nəzərə almağa, əks əlaqə qurmağa imkan verir. Pedaqoji qarşılıqlı təsir yalnız müəllim və
tələbələrin subyekt-obyekt münasibətlərinin dəyişkənliyi zamanı dəyərli olur. Pedaqoji
qarşılıqlı əlaqədə iki tərəf də fəaldır, ona görə də onlar subyekt-obyekt münasibətindədirlər
Subyektli mövqe. V. A. Slastenin kimi [4] subyektliyi insan varlığının vacib xüsusiyyəti
kimi deyil, gələcək mütəxəssisin şəxsiyyətinin xüsusiyyəti kimi qəbul etmək daha
məqsədəuyğundur. Subyektliyin öyrənilməsi təhsil prosesində şəxsiyyətin tutduğu mövqenin
təhlili vasitəsi ilə mümkündür. O müxtəlif tərkibli olub, obyekt-subyekt mövqeyi intervalında
dəyişir. Sonuncunun bərqərar olması, uyğun tədris təşkilatı ilə təmin olunmuş “müəllimkursant” kommunikasiyası ilə, şəxsiyyətin daxili keyfiyyəti olan subyektliyin inkişafına,
kursantın həyatının digər sahələrində onun aktuallaşmasına kömək edəcəkdir.
Subyektli mövqe — mürəkkəb bütöv bir sistemdir, bütün komponentləri və onların
arasında qarşılıqlı təsir vasitələrini struktur baxımdan birləşdirir. Onun blokları —
motivasiya-dəyərli, münasibətli, tənzimləyici-fəaliyyətlidən ibarətdir. Kursantın subyektliyi
fenomenini tədqiq etməklə belə nəticəyə gəlirik ki, onun araşdırılması yalnız “şəxsiyyət
mövqeyi” anlayışı vasitəsi ilə mümkündür. Ümumi formada subyektli mövqe şəxsiyyətin
peşəkar inkişafının mövqeyi və insana müəyyən şəkildə xarici və daxili mühitlə eyni zamanda
qarşılıqlı əlaqə yaratmaq imkanı verən daxili psixoloji elementlərin sistemli münasibəti kimi
qəbul edilə bilər.
Təhsilalanın subyekt mövqeyinin inkişafının əsas şərti müvafiq uyğunluq və şəxsiyyətin
daxili potensialı ilə xarici ideoloji təsirlərin bir-birini tamamlamasıdır. İdealda pedaqoji
tələblərin sistemi təhsilalanın həyatı-peşə inkişafının yollarının axtarışı bacarıqlarını
əngəlləmir, əksinə, onun fəallığına, seçiciliyinə, yaradıcı məqsədlərinə təkan verir.
Hərbiçinin peşəkarlıq mövqeyindən danışarkən vurğulamalıyıq ki, o həm baza həm də
əsas vektor kimi çıxış edir, ünsiyyətin nəticəsini və xarakterini müəyyən edir. Hərbiçinin
mövqeyinin humanizm, sosial-dəyər yönümü, psixoloji-pedaqoji səriştəlilik, xidməti etika
kimi xüsusiyyətləri onun işlərinin uğurlarını təmin edir, subyekt-obyekt münasibətlərində
vahid rəhbərlik prinsipinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan ziddiyətləri aradan qaldırmaq
üçün imkan yaradır. Bu kontekstdə “avtoritar”, “liberal-güzəştli” və “əsl kollektivçi” pedaqoji
mövqelərini ayırmaq zəruridir. Bu mövqelərdə müəllimin kursanta yönəlmiş müxtəlif
məqsədləri (istiqamətləri) öz əksini tapır (fəal-müsbət, passiv-müsbət, passiv-mənfi, fəalmənfi).
Müəllim-kursant qarşılıqlı münasibətlərində müəllimin sosial mövqeyi müstəsna
əhəmiyyət təşkil edir. Bu mövqeni üç fərqli səviyyəli mövqelərə ayırmaq olar: 1) şəxsiyyət
tipinə yönlənilmək (müəllim özünün fəaliyyət məqsədlərinə hazırki dövrdə dominantlıq təşkil
edən şəxsiyyət tipinə olan geniş ictimai tələblər baxımından yanaşır); 2) Öz fəaliyyətinin
sosial funksiyalarını məhdud anlamda başa düşmək (davranış bacarıqlarını aşılamaq və bilik
vermək); 3) fəaliyyətin funksiyasını əsas götürmək (gündəlik, ənənəvi iş axıcılığına sadiqliyi
və günün hadisələri çərçivəsindən kənara çıxan hər şeyə qarşı inamsızlığı ilə tanınan müəllim
tipi).
Şəxsiyyətin inkişaf istiqamətinin nəzərə alınması onun yaxın zamanlarda inkişafının
(kursantın yalnız müəllimin köməyi ilə yerinə yetirə bildikləri) və aktual inkişaf istiqamətinin
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(kursantın şəxsi inkişafına əsaslanaraq müəllimin köməyi olmadan yerinə yetirə bildikləri)
necə nəzərə almaqdan asılı olaraq baş tutur [3]. Bundan da üç mövqeyi ayırmaq olur: a) tədris
prosesində şəxsiyyətin inkişafının yaxın və aktual sahələrinin optimal şəkildə nəzərə alınması;
b) tədris prosesində əsas diqqətin yaxın inkişaf sahəsinə yönəlməsi və aktual inkişaf zonası
ilə yetərincə əlaqənin olmaması. c) kursantın şəxsiyyətinin inkişafı vəziyyətində müəllimin
roluna görə mövqenin seçilməsi.
Qeyd olunanlardan çıxış edərək tədqiqatımızın nəticəsi kimi üç fəaliyyət üslubunu təklif
edirik: 1) qabağlayıcı üslub (müəllim kursantın şəxsiyyətinin inkişafına fəal təsir göstərir və
onu ardınca aparır); 2) dəstəkləyici üslub (müəllim kursantın şəxsiyyətinin inkişaf vəziyyətinə
uyğunlaşır – onun şəxsiyyətinin inkişafında ən yaxşıları dəstəkləyir); 3) situativ üslub
(müəllim yalnız situativ şəkildə kursanta və onun şəxsiyyətinin inkişaf vəziyyətinə təsir edir).
Müəllim və kursantların şəxsiyyət baxımından qarşılıqlı təsirinin sintetik modelinin
hazırlanmasına ümumi konseptual yanaşma yuxarıda qeyd etdiklərimiz kimidir. Şəxsiyyətin
tərbiyəsi prosesinə və tələbkarlığın şəxsiyyətə olan hörmətlə uzlaşdırılmasına optimist və
pessimist baxışları bölüşən müəllim mövqeləri də mövcuddur (A.S. Makarenko).
Hal-hazırda hərbi təhsil prosesində pedaqoji texnologiyanın strateji vəzifəsi qismində
“şəxsiyyət” yanaşması çıxış edir. Bu yanaşmada sistem yaradan amil aydın şəkildə qeyd
olunur-təhsilalanın təkrarolunmaz şəxsiyyəti.
Kursantın şəxsiyyətinin inkişaf məsələləri onun həyat fəaliyyətinin bütövlüyü
kontekstində, şəxsiyyətin inkişafının konkret şəraiti isə onun inkişafının müəyyən mərhələsi
kontekstində götürülür. Bu zaman aşağıdakıların nəzərə alınması zəruridir: şəxsiyyəti inkişaf
etdirən mühitin təşkilinin vahid metodologiyasının hazırlanması (texnologiyaya akmeoloji
yanaşma və bioqrafik metodun tətbiqi), kursantın peşəkarlıq rolu və şəxsiyyətinin inkişafının
insan həyatının mənası və məqsədi məsələləri ilə əlaqəsi (antropoloji yanaşma), “mənəvi”
insanın varlığı haqqında (kulturoloji yanaşma), mənəvi insanın real ictimai həyatda özünü
ifadəsi və özünütəsdiqi (personalist yanaşma), bütün həyat gücünün peşəkarlıq rolunun
reallaşması üçün kursantlar tərəfindən öz fərdi potensiallarından intensiv istifadə edilməsi
(fərdi yanaşma), insani maraqların və tələbatların fəaliyyətdə reallaşması (fəaliyyəti yanaşma),
kursantın şəxsiyyətinin inkişafında fəallıq, yaradıcılıq, özfəaliyyət, sərbəstlik, özünütərbiyə,
özünütəhsil və s. (subyektli yanaşma), hərbi peşənin humanistliyinin mənəvi-əxlaqi əsasları
(humanist yanaşma).
Məqalənin aktuallığı. Müharibə şəraitində olan respublikamızda ordu üçün müasir
səviyyədə kadrların hazırlanması sahəsində müəllim və kursantlar arasında münasibətlərin
zəruri pedaqoji tələblərə uyğunlaşdırılması baxımından məqalə aktual hesab edilməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə mövzu ilə bağlı xarici
ölkə alimlərinin, psixoloq və sosioloqların nəzəri müddəalarından və aparılmış tədqiqat
nəticələrindən istifadə olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən hərbi təhsil müəssisələrinin
müəllimləri, kursantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Баширова

Отражение педагогического взаимного влияния
в позиции учителя и курсанта
Резюме
В статье анализируются идеи и идеи, предложенные разными авторами в
философско-педагогической литературе по отражению педагогического взаимного
влияния в позиции учителя-стажера, и выражает отношение к ней. Отмечается, что
приобретение совершенных знаний и навыков будущих офицеров и уровень их
профессионализма, отвечающего современным требованиям, также во многом зависят
от отношений между учителем и курсантом.
В результате исследования предлагаются три вида деятельности: 1) превентивный
стиль (учитель оказывает активное влияние на развитие личности обучаемого и ведёт
его за собой); 2) поддерживающий стиль (учитель приспосабливается к состоянию
развития личности у обучаемого — поддерживает лучшее в его личностном развитии);
3) Ситуативный стиль (учитель только ситуативно влияет на курсанта и состояние
развития его личности).
G. Bashirova

Being reflected in the position of teacher and cadet
of the pedagogical mutual influence
Summary
The article reflects the thoughts and ideas put forward by various authors, thorough
analysis of the literature regarding teacher-student in the position of teaching interacting
philosophical-pedagogical said. Excellent knowledge and skills and professionalism of
teacher-student relations also depends largely on the grounds of officers, says that meet
modern requirements.
The results of the investigation activities are offered three styles: 1) style (the teacher has a
strong influence on the development of individual students, and it is succeeding); 2)
supportive style (student teachers are adapting to the situation - the best support in the
development of personality development of his personality); 3) situational style (teachers and
students to develop only on condition his identity is situational).
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Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində milli
ideologiyanın aşılanması
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Açar sözlər: milli ideologiya, inkişaf, gənclər, vətəni sevdirmək, şəxsiyyət, pedaqoji
ustalıq, mənəvi sərvətimiz
Ключевые слова: национальная идеология, развитие, молодежь, любить родину,
личность, педагогическая профессиональность, моральное богатство
Key words: national ideology, development, youth, to love homeland, personality,
pedagogical proficiency, moral wealth
Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun
saxlanılması daimi, əbədi olması bundan da çətindir.
Heydər Əliyev
"Təhsil millətin gələcəyidir" — deyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu müdrik
kəlamları ilə müstəqillik yolunda inamlı addımlarını atan bir dövlətin uğurlu inkişaf yolunu
göstərmişdir. Heydər Əliyev yolunun layiqli davamçısı Respublika Prezidenti İlham Əliyev
də Azərbaycan təhsilini yeni inkişaf səviyyəsinə çatdırmağa nail olmuşdur. Azərbaycanın
qüdrətli sabahı, bu gün təhsil sahəsində qazanılan nailiyyətlərin əsas şərtidir. Milli
müstəqilliyimiz, suveren dövlətimiz tarixi mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirərək yüksək
keyfiyyətə malik milli birliyimizi formalaşdırmağımızı tələb edir. Bu barədə ən dəyərli vasitə
müəllimlərin dərs prosesində yüksək pedaqoji ustalığa malik olmasıdır. Məqsədə nail olmaq
üçün fərdi şurumuzun milli şüurumuza, şəxsi namus qeyrətimizin milli namus qeyrətimizə
tranformasiya edilməsini müəllimlər təlim prosesində gənc nəslin şüurunda
formalaşdırmalıdırlar. Bu o deməkdir ki, biz elə bir inkişaf səviyyəsinə çatmalıyıq ki, milli
ədavət hər bir azərbaycanlının ruhundan, sözündən, əməlindən birdəfəlik silinmiş olsun.
Müəllimlər dərs prosesində yeniyetmə və gənclərin düşüncələrini elə istiqamətləndirməlidirlər
ki, onlar Vətənin milli mənafeyinin tərəqqisi naminə mübarizə aparmağı bacarsınlar.
Vətənimizin ərazi bütövlüyünün bərpa və həmişəlik təmin edilməsinin, xalqımızın
xoşbəxtlik aqibətinin daimi xarakterinin nə qədər lazım olduğunu gənclərdə formalaşdırmaq
lazımdır. Bunun üçün gənclərin əməlləri, düşüncələri öncə bütövlükdə öz xalqımızın
mənafeyinə tabe edilməlidir. Belə olan tərzdə milli mənəviyyatımızın, əxlaqımızın
formalaşması milli ideologiyamızın qarantına çevrilər.
Milli ideologiyamız qanımızla, ailə, məktəb vasitəsi ilə hisslərimizə, şüurumuza
hopdurulmalı, ömrümüzə, həyatımıza hakim kəsilməlidir. Yəni, təkcə milli ideologiyamız,
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dövlət siyasətimiz, Təhsil Qanunumuz, pedaqoji metodik nəzəriyyəmiz və praktikamız yox,
milli ictimai şüurumuzun bütün formaları dəyərli ideya kimi qəbul edilməli, ona tabe olmalı,
onu təbliğ etməlidir. Siyasi və hüquqi təsəvvürlərimiz, baxışlarımız, ədəbiyyatımız, dinimiz,
yeni sosial baxışlarımız milli ideologiyamızın müdafiəçisi olmalıdır. Müəllimlər belə
problemlərin həlli yollarını elə məktəb illərində gənc nəslə aşılamalıdırlar. Bunları hər bir
gəncin əqidəsində formalaşdırmasaq bu günümüzün və sabahımızın təhlükəsiz milli
mövcudluğumuzu, müstəqilliyimizi, azadlığımızı və xöşbəxtliyimizi təmin etmək iktidarında
olmarıq.
Dövlətin ideologiyasını sevdirmək ümumiyyətlə məktəblilərin tərbiyəsinin bütün sistem
komponentlərinin əsasını, zirvəsini təşkil etməlidir. Deməli hər bir fənn müəlliminin, sinif
rəhbərini, bir sözlə bütün təhsil-tərbiyə qurumunun proqramında ilkin ideya dövlətin
ideologiyasına, Vətənə məhəbbət olmalıdır. Yəni hər il məktəbin perspektiv məqsədlər
proqramı, illik iş planı işlənib hazırlanarkən bu ideyalar ön plana çəkilməlidir.
Tərbiyənin bütün tərkib hissələri üzrə proqramlaşdırılan və həyata keçirilən bütün
fəaliyyət növlərinin hamısı ideya-siyasi tərbiyə ilə motivləşdirilməlidir. Məktəb fəaliyyətinin
məqsədi, məzmunu, nəticəsi də Azərbaycan dövlətinin ideologiyasına xidmət etməlidir,
böyüklü-kiçikli bütün gənclərin, məktəblilərin fəaliyyətləri bu qanun üzərində köklənməlidir.
Hər bir Azərbaycanlı öz şüur və təfəkkür düşüncəsini, maddi mənəvi sərvətlərini, ümumsosial
və peşə səriştəliliyini həmişə və hər yerdə öz xalqına, öz Vətəninə var qüvvəsi ilə həsr
etməlidir. Belə bacarığa yiyələnmək üçün hər bir vətəndaşımızdan fiziki "məni" ilə yanaşı
onun mənəvi "Məni" də təşəkkül tapmalıdır. Yalnız aparılan ideya-siyasi tərbiyə nəticəsində,
milli özünəmarağımızı, milli özünüdərkimizi, milli fəallığımızı, bir sözlə milli qadirliyimizi
təmin edən "Mənlərimizi" formalaşdıra bilərik.
İnsanların davranışının cəmiyyət tərəfindən tənzimlənməsinə bir-birindən qarşılıqlı
surətdə asılı olan iki vəzifə daxildir:
— cəmiyyətin əxlaqı şüurunda normalar, prinsiplər, ideyalar, xeyir və şər və s. anlayışlar
şəklində əks olunaraq əsaslandırılan mənəvi tələbatların yaradılması;
— ikincisi isə bu tələbatların və onlarla bağlı olan anlayışların hər bir insanın şüuruna elə
yerləşdirilməlidir ki, o, öz hərəkətlərini saxlamağı və istiqamətləndirməyi bacarsın, həmçinin
ictimai davranışın tənzimlənməsi prosesində iştirak edə bilsin, yəni digər insanlara tələblər
irəli sürməyi və onların hərəkətlərini dəyərləndirməyi bacarsın.
Şəxsiyyətin müvafiq inam mənəvi meyllər, hisslər, vərdişlər, sabit mənəvi keyfiyyətləri
özündə əks etdirən bu ikinci vəzifə mənəvi tərbiyə vasitəsi ilə həll edilə bilər. Hər bir
cəmiyyətdə mənəvi tərbiyə prosesinin məzmunu, hər şeydən əvvəl, onun məqsədləri ilə
müəyyənləşdirilir. Bu isə öz növbəsində ictimai münasibətlərin xarakteri və müvafiq
ideologiyası ilə şərtlənir.
Bu bir həqiqətdir ki, uzun illər insanlar soy kökündən uzaqlaşdırılmış, "Sovet
vətənpərvərliyi" geniş təbliğ olunmuş, proletar beynəlmiləlçiliyi haqqında saysız kitablar
yazılmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq xalq öz içindən gələn səsi nəsildən-nəslə ötürməyi
bacarmışdır və xalq hər zaman Vətənin şərəfini uca tutmuşdur. İndi dövlətin ideologiyasını
məktəblilərə sevdirmək üçün ilk öncə onlarda Vətənə, xalqa məhəbbət hisləri aşılanmalıdır.
Milli kimliyi, milli mənəviyyatı ilə fəxr etməyən şəxs vətənpərvər ola bilməz. Vətən orada
yaşayan insanların kimliyi, milli təyinatı ilə fərqləndirilir. Odur ki, hər bir insan mənsub
olduğu xalqın dünəni, tarixi keçmişi ilə tanış olmağa, hər yerdə hər zaman öz xalqının
mütərəqqi ənənələrini təbliğ etməyi bacarmalıdır. Bu işdə həlledici rol müəllim, onun
pedaqoji ustalığı və məktəbliləri inandırma bacarığı əsas rol oynayır.
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2001-ci ilin noyabrında Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayında bu məsələ üzərində
xüsusi dayanan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: "Öz ürəyimdən gələn fikirləri
bir daha bildirmək istəyirəm ki, hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir.
Həmişə fəxr etmişəm ki, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam".
Məktəblilərin gələcəyimizin qarantı olan bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılması məqsədi
mənəvi və iradi keyfiyyətlərin aşılanmasını nəzərdə tutur ki, bunlarında aparıcılarından biri
Vətənpərvərlikdir. İndi dövlətimizin ideologiyasını təbliğ edərkən Vətənpərvərlik tərbiyəsinin
həmişəkindən daha çox sistemli şəkildə aparılması tələb olunur. Bu gün Azərbaycan şəhidlər
itirən yaralı anaya bənzəyir, çünki, müqəddəs Vətən torpaqları erməni işğalçılarının tapdağı
altındadır. Dərdlərimizin tezliklə sağalması üçün Azərbaycanın fədakar oğullarını,
vətənpərvər oğullarını, dövlətin ideologiyasını dəstəkləyən oğullarını düz yola
istiqamətləndirməliyik. Çünki, tərbiyə işində milli mənlik şüurunu, milli kimliyini dərk
etməyən insan dövlətin ideologiyasının ondan nə tələb etdiyini anlamaz.
Vətənpərvərlik tərbiyəsi vətəndaş hazırlığına xidmət edir. Yalnız vətənpərvər olan şəxs
hüquqi vətəndaş kimi öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələ bilər. Əsl vətəndaş tərbiyə
etmək məsələsi dövlətçiliyin əsas dayaqlarından hesab edilir. Vətənpərvərlik həm də mənsub
olduğun xalqa məxsus dəyərləri sevib qorumaqdır. Bu gün təhsil sahəsində keçirilən islahatlar
tərbiyə işlərinin köklü şəklində yeniləşməsini tələb edir. Məktəbdə təhsil alma dövrü çox
uzundur. Bu dövrdə tərbiyə şəxsiyyətin sosiallaşmasının çox mühüm mərhələsidir. Bu zaman
kəsiyində insan bütövlükdə özünün həyat mövqeyinin təkmilləşdirilməsinin bünövrəsini
qoyur, dünyaya baxışını və bu dünyada gələcək şəxsi həyatını müəyyən edir. Şüurlu olaraq
özünüinkişaf və özünütərbiyə mərhələsinə keçir. Gələcəkdə öz işini istiqamətləndirməyi
bacaran yüksək mənəviyyatlı, mədəniyyətli insan yetişdirmək üçün tərbiyənin aşağıdakı
vəzifələrini unutmamalıyıq.
— Dövlətin ideologiyası naminə vətəndaşlıq mövqeyi və vətənpərvərlik şüurunun
formalaşdırılması;
— Mənəvi və mədəni vətənpərvərlik tərbiyəsinin forma və yollarının formalaşdırılması;
— Gələcək həyatlarında yaradıcılıq və peşəkarlıq bacarıqlarının həyata keçirilməsi üçün
şəraitin yaradılması;
— Vətənsevərlik, azərbaycançılıq ənənələrinin inkişafı və möhkəmləndirilməsi.
Ümumiyyətlə tərbiyə fasiləsiz yaradıcılıq axtarışları prosesidir. Məktəblilərin tərbiyəsində
aparıcı rol məktəbin kollektivinə məxsusdur. Müasir dövr üçün ideoloji tərbiyə fasiləsiz
olaraq yaşlı nəsildən gənc nəslə ötürülməsi kimi deyil, həm də müəllim və şagirdlərin təlim və
təlimdənkənar birgə fəaliyyəti zamanı qarşılıqlı əməkdaşlığıdır. Tərbiyənin məktəblilərə təsir
edən subyektlərindən biri məktəbin bütün mühitidir, buna görə də tərbiyə mühiti məktəbin
bütün əməkdaşlarının gücü ilə formalaşır. Məktəblərdə ideoloji tərbiyə işi hər cəhətdən güclü
təbliğat olunmalıdır. Çünki məktəb dövlətin ideologiyasını daima zənginləşdirən, yaradıcı,
demokratik xarakter daşıyan gənclər yetişdirməlidir. Burada milli ideologiya heç vaxt
unudulmamalıdlr. Ona görə ki, müstəqil dövlətimiz dövlətlər arasında hələ çox gənc dövlətdir.
Milli ideologiya vətəndaş həmrəyliyi və ictimai ahəngdarlığı təmin edən vasitədir. Hər bir
dövlətin ərazi, iqtisadi, milli əsasları olduğu kimi, ideoloji əsasları da olmalıdır. Milli
ideologiya öz funksiyasına görə milli həmrəylik və milli bütövlüyü təmin edən ümummilli
baxışlar sistemidir. Azərbaycanın milli və dövlət maraqlarına cavab verən azərbaycançılıq
ideologiyası var.
Deyilənlərdən aydın olur ki, vətənpərvərlik tərbiyəsi böyük bir qalanın tikilməsi qədər
asan iş deyil. Bu tükənməz həyat mənbəyi olan milli-mənəvi, milli-əxlaqi, milli mənafe
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yaratmaq deməkdir.
Milli ideologiya bir millətin ictimai-sosial, milli-mədəni, mənəvi dəyərlərinin mühafizəkar
formada qorunmasını və saxlanılmasını təmin edən elmi-fəlsəfi konsepsiyalar toplusudur.
Milli ideologiya hər şeydən öncə dövlətimizin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən, xalqın
milli özünüdərkini kortəbii inkişafından, mütəşəkkil formaya keçməsinə zəmin yaradan
sistemli prinsiplərdən ibarətdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: "Hər bir insan
həyatda öz yerini tapmalıdır. Amma öz yerini özünəməxsus olan yerdə tapmalıdır. Yüksək
mədəniyyətə malik olan xalq, irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir".
Həyat yerində durmur, dünya hər gün dəyişir, daim inkişaf edir və bu dəyişikliklərlə
daima ayaqlaşmaq üçün böyük zəhmət hesabına qazandığımız uğurların qorunub
saxlanılmasını təmin etməliyik. Azərbaycanda sağlam vətənpərvərlərin yetişdirilməsi milli
ideologiyamızın qorunub saxlanılması üçün ümummilli məsələyə çevrilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Demokratik düşüncə formalaşdığı bu dövrdə gənc nəslin ideoloji
tərbiyəsi, milli və ümumbəşəri keyfiyyətlərin mənimsənilməsi məsələləri daha böyük
aktuallıq kəsb edir. Vətənpərvərlik mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcısıdır. Belə keyfiyyətlərin
gənc nəslə ötürülməsi, yeniyetmələrə aşılanması vacibdir.
Məqalənin elmi yeniliyı. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev
ideyalarının aşılanması, gənclərin Vətənə, xalqına, dövlətinə olan ictimai-siyasi sevgisi,
sədaqəti şəxsiyyətin formalaşdırılması üşün gənc nəslin ideoloji tərbiyəsində əvəzsiz mənbə
ola bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə həm praktik, həm də nəzəri cəhətdən
əhəmiyyətlidir. Məqalədəki tövsiyələrdən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri,
dissertantlar, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. Bakı, 2009.
2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil sahəsində İslahat proqramı. Bakı, 1999.
3. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 1995.
4. Ağayev Ə.Ə. Nəsillərə örnək insan. Bakı: Mütərcim, 2016.
5. Əlizadə Ə.Ə. Yeni pedaqoji təfəkkür. Bakı: Adiloğlu, 2011.
6. İlyasov H.B. Müasir şəraitdə şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi // Azərbaycan məktəbi,
1996, № 3.
Ф. Аллахвердиева, А. Байрамова

Лоббирование национальной идеологии в воспитании
патриотизма у молодежи
Резюме
Независимость и суверенное государство, развивая исторически-моральные
ценности, требует формирования качественного национального единства. То есть
учителя в процессе преподавания должны направлять мышления подростков и
молодежи так, чтобы они смогли бороться за развитие родины. Наша национальная
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идеология должна войти в наше сознания при помощи семей и учебных заведений, а
также должна являться неотъемлемой частью нашей жизни.
F. Allahverdiyeva, A. Bayramova

Lobbying of national ideology in education of youth patriotism
Summary
National unity should be organized by developing of historical-moral values of
independent country. Professors, in teaching process, must guide the thinking of teenagers
and youth so as they can fight for the development of homeland. Our national ideology must
enter in our consciousness with the support of families and universities and also must be an
integral part of our life.
Redaksiyaya daxil olub: 01.05.2018
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Yeniyetmələrin asudə vaxtlarında mənəvi-iradi
keyfiyyətlərinin formalaşması yolları
Namiq Cəfərov
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant,
ADPU
E-mail: denri-nc@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d. P. Əliyev,
ped.ü.e.d., dos. M. Kazımov

Açar sözlər: yeniyetmələrin mənəvi-iradi keyfiyyətləri, məşq prosesində, fiziki tərbiyə
dərslərində, əməkdaşlıq bacarıqları
Ключевые слова: моральные и волевые качества подростков, процесс тренировки,
занятие физкультурой, совместные навыки
Key word: moral and volitional qualities of adolescents, the training process, physical
education, joint skills
Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviləşməsinə, gənclərin fiziki və mənəvi
hazırlıqlarının yüksəldilməsinə dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı göstərilir. Məhz bunun
nəticəsidir ki, Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınıb. İdman sahəsində ölkəmizdə
dövlət səviyyəsində aparılan uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq təmsilçilərimiz bir sıra
mötəbər yarışlardan vətənə medallarla dönürlər. Bununla yanaşı, respublikamız müxtəlif
idman növləri üzrə mötəbər yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir. Təsadüfi deyil ki,
ölkəmizə səfər edən bir sıra beynəlxalq idman təşkilatlarının nümayəndələri Azərbaycanda
idmanın inkişafını yüksək qiymətləndirirlər. İdmanın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi
üçün paytaxt və respublikamızın müxtəlif bölgələrində müasir standartlara uyğun idman
kompleksləri, idman qurğuları tikilib. Uşaq, yeniyetmə və gənclərimiz indi daha yaxşı
şəraitdə məşq etmək imkanı qazanıblar. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin bu istiqamətdə apardığı məqsədyönlü
siyasət nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bədən tərbiyəsi dərsləri prosesində məktəblinin sosial xarakteri özünü göstərir və
formalaşır, kollektiv münasibətlərin mexanizmləri ortaya çıxır. Fiziki tərbiyə dərslərində
yalnız hərəki bacarıq və vərdişlər yaranmır, həm də insanın digər keyfiyyətləri (qabiliyyətləri):
onun intellektual keyfiyyətləri, estetik qabiliyyətləri, ünsiyyət bacarıqları, mənəvi davranış
normaları förmalaşır. “Fiziki tərbiyə özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir və insana müxtəlif
hərəkətləri öyrətməklə onun fiziki keyfiyyətlərini inkişaf etdirir və zənginləşdirir,
təkmilləşdirir. İnsanın təkmilləşməsində isə mənəvi-iradi hərəkətlər mühüm rol oynayır.
Hərəki qabiliyyətlər, çalışmalar sayəsində təşəkkül tapır və iradi hərəkətlərin məqsədyönlü
fəaliyyətinin icrasına səbəb olur” (4, 15).
Məktəblilərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün onların idmanın müxtəlif növləri
ilə məşğul olmalarının rolunun araşdırılması göstərir ki, onlar məktəblilərdə özünütərbiyə
məqsəd və motivlərini, yeni tələbatın yaranmasını təkmilləşdirir, duyğuları zənginləşdirir,
emosional sferanı, özünün və yoldaşlarının davranışlarını adekvat qiymətləndirmə bacarığını
inkişaf etdirir. Eyni zamanda, yeniyetmənin iradə aktivliyi bütün təlim-məşq prosesinin zəruri
komponenti, məqsədi, nəticəsi, əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Özünütərbiyə prosesinin şərti və
vasitəsi kimi çıxış edən iradə, öz növbəsində onların özünütərbiyə vəzifələrinin həllinə,
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meydana çıxan maneələri qət etməyə yönəltməklə möhkəmlənir. Yalnız iradənin müəyyən
inkişaf səviyyəsi yeniyetmə şəxsiyyətinin mənəvi özünütərbiyə prosesini başlaması üçün
lazımi impuls rolunu yerinə yetirməyə imkan verir.
Uşaq idman məktəblərinin məşqçi müəllimləri yeniyetmələrdə mənəvi-iradi keyfiyyətlərin
tərbiyə olunmasına xüsusi əhəmiyyət verir, lakin bunu əsas etibarilə idmanda uğur əldə
etməklə bağlayaraq həmin keyfiyyətlərin təzahür sferasını darlaşdırırlar. Məşqçi müəllimlər
yeniyetmələrin mənəvi münasibətlərinin təşkilinə, əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşmasına,
çətinlikləri birlikdə qət etməsinə və uğur əldə edərkən birgə sevinməsinə yönəlmiş tərbiyəvi
tapşırıqları az-az verirlər. Bu, təlim – məşq fəaliyyəti prosesində gənc idmançıların mənəviiradi keyfiyyətlərinin tərbiyəsini ləngidir.
Bu bacarıqlar məşq prosesində uşaqlara keçiriləcək tədris materialının, yəni hərəkətlərin
və fəndlərin öyrədilməsi, təkrarı və ya təkmilləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Burada
materialı məşğul olanlara aydın və anlayışlı şəkildə çatdırmaq, uşaqlarda fəal, müstəqil fikir
oyatmaq bacarıqları nəzərdə tutulur. Öyrətmədə məşqçi-müəllim mövcud şəraitdən asılı
olaraq və ya zəruri olduqda tədris materialını adaptasiya etməli, onu yenidən qurmalı, daha
doğrusu, çətini asan, mürəkkəbi sadə, başa düşülməyəni, aydın olmayanı başa düşülən
etməlidir. Məşqçi-müəllimlər öyrədiləcək hərəkətlərin və fəndlərin, sadəcə, uşaqlara
çatdırılması ilə kifayətlənməməli, uşaqların təfəkkürünün ağıllı və səlis şəkildə
formalaşmasını, onların fəaliyyətinin lazımı istiqamətə yönəldilməsini nəzərdə tutmalıdırlar.
Müşahidələr göstərir ki, interaktiv təlimdə olduğu kimi, öyrədən və öyrənənlərin qarşılıqlı
fəallığı şəraitində keçirilən məşqlər həmişə müsbət nəticəsini verir. Bu, məşqçidən və məşq
edənlərdən aşağıdakıları tələb edir:
1. Məşq prosesində məktəbli məşqçidən eşitdiklərini, öyrəndiklərini öz tənqidi təfəkkür
süzgəcindən keçirməli, dərindən təhlil etməli, müstəqil mühakimə yürütməli, özünün düzgün
saydığı əqli nəticəyə gəlməli, çətin vəziyyətlərdə özünə qapanıb qalmamalı, onun idrak və
əməli fəaliyyətdə işgüzarlığı, mütəhərrikliyi təmin edilməlidir
2. Öyrədilən hərəkətlərin və fəndlərin mexaniki təkrarlanmasına yox, şüurlu dərk edilərək
mənimsənilməsinə nail olunmalı, fəndlərin müxtəlif variantlarla öyrədilməsində problemli
situasiyaların yaradılması və bununla da uşaqları düşünməyə vadar etmək zəruridir. Beləliklə,
onlarda məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə, dözüm nail olmaq mümkündür. Məşğul
olanlarda bu idman növünə sonsuz həvəs yaradılmalı, düşündürücü və istiqamətverici suallar
vasitəsi ilə uşaqların intellekt səviyyəsini inkşaf etdirilməlidir.
3. Məşqin hər hansı bir hissəsinin təhlili, hər yarışdan sonra ayrı-ayrı çəki dərəcələri üzrə
analiz aparılmalı, məşqçi-idmançı münasibətlərinin düzgün qurulmalı, uşaqlara qarşılıqlı
hörmət hissinin və əməkdaşlıq vərdişləri aşılanmalı, xüsusilə təməl hazırlığı (İHQ - I il)
dövründə daha səbirli, uşaqlara qarşı daha diqqətli olmalı, qayğıkeş yanaşılmalı, öyrətmədə
tələsməmək lazımdır.
4. Müstəqil düşünmək, müstəqil fikir söyləmək, məşqçi ilə fikir mübadiləsi aparmaq, uşaq
lara öyrənməyi dəqiq öyrətmək, ətrafa yaradıcılıqla və ətrafa tənqidi yanaşma aşılamaq
onlarda mənəvi-iradi keyfiyyətlər formalaşdırır.
Yeniyetmələr məşq və yarışlarda müxtəlif vəziyyətlərə düşür, məğlubiyyətə kədərlənir,
əziyyət çəkir, bu vəziyyətdən çıxış yolları axtarır, səhvləri araşdırır, məşq prosesində
dəyişikliklər edir və s. Qələbə əldə etdikdə, nailiyyətlər qazandıqda isə o sevinir, hörmət
qazanır, bir şəxsiyyət kimi formalaşır, kamilləşir öz işinin ustasına çevrilir.
“İnsanın mənəvi-iradi xüsusiyyətləri çox geniş və bu günümüz üçün çox aktual olan bir
problemdir. Bura insan mənəviyyatından və əxlaqından başlamış insanların bir-birinə olan
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münasibəti, mədəniyyəti, onların ünsiyyət qurmaq bacarığı, mübarizliyi, iradəsi, cəmiyyətə və
vətəninə olan sevgisi və nəhayət, liderlik qabiliyyəti daxildir. İnsanlarda bu xüsusiyyət insan
şüurunun qavramağa başladığı gündən formalaşmağa başlayır” (3, 14).
Yeniyetmələrin şəxsiyyətinin mənəvi-iradi inkişafının reallaşdırılması prosesini təmin
etmək üçün məşqçi-müəllimlərə aşağıdakı tədbirlər kompleksini yerinə yetirmək tövsiyə
olunur: mənəvi-iradi keyfiyyətləri (məqsədyönlülük, özünü ələ ala bilmə, inadkarlıq, ictimai
təşəbbüskarlıq və kollektiv, yoldaşlar qarşısında məsuliyyət hiss, liderlik xüsusiyyətləri və s.)
formalaşdırarkən məşqçi müəllimlər yeniyetmələrlə kollektiv təlim-məşq işini fərdi təlimməşq işi ilə uzlaşdırmaq tövsiyə olunur:
— şagirdlərdə qorxunun öhdəsindən gələ bilmə, uğursuzluq və səhvləri aşa bilmə
mədəniyyətini formalaşdırmaq;
— müasir yeniyetmənin xüsusiyyətlərini (yalana, qeyri-səmimiliyə və riyakarlığa qarşı
hiper həssaslıq; lovğalığa və ədabazlığa, səsini qaldırma meylinə qarşı kəskin reaksiya) nəzərə
almaq;
— yeniyetmələrdə şüurlu əxlaqi-mənəvi mövqe formalaşdırmaq;
— öz işini gənclərin həyat məqsədi və dəyərlərinə uyğun olaraq qurmaq;
— yeniyetmələrə kollektivdə şəxsiyyət əlaqəsi sistemini formalaşdırmağa yardım etmək;
— təlim-məşq prosesini yeniyetmənin öz imkanlarını realizə etmə şərati olaraq təşkil
etmək.
İdman məktəblərində və seksiyalarda yeniyetmələrin mənəvi-iradi inkişaf prosesinin
həyata keçirilmə təcrübəsi göstərir ki, işlənib hazırlanmış pedaqoji şərtlər kompleksi və bu
prosesin təklif olunan modeli tədris prosesinə tətbiq edildikdə yeniyetmələrdə sosial
baxımdan əhəmiyyətli və şəxsiyyət-dəyər keyfiyyətlərinin formalaşmasına müsbət təsir
göstərir.
Məqalənin aktuallığı. İnsanın mənəvi-iradi xüsusiyyətləri çox geniş və bu günümüz üçün
çox aktual olan bir problemdir. Bura insan mənəviyyatından və əxlaqından başlamış
insanların bir-birinə olan münasibəti, mədəniyyəti, onların ünsiyyət qurmaq bacarığı,
mübarizliyi, iradəsi, cəmiyyətə və vətəninə olan sevgisi və nəhayət, liderlik qabiliyyəti
daxildir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məşqçi-müəllimlər öyrədiləcək hərəkətlərin və fəndlərin, sadəcə,
uşaqlara çatdırılması ilə kifayətlənməməli, uşaqların təfəkkürünün ağıllı və səlis şəkildə
formalaşmasını, onların fəaliyyətinin lazımı istiqamətə yönəldilməsini nəzərdə tutmalıdırlar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülmüş mülahizələrdən uşaq
idman məktəblərinin məşqçi müəllimləri və fiziki tərbiyə fənninddərs deyən müəllimlər
istifadə edə bilərlər.
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Н. Джафаров

Пути формирования нравственно-волевых качеств
подростков в процессе тренировки
Резюме
Педагоги-тренеры детских спортивных школ придают большое значение
воспитанию нравственно-волевых качеств у подростков, однако, в основном,
связывают его лишь с достижением успехов в спорте, ограничивая тем самым сферу их
проявления. Лишь эпизодически педагогами-тренерами ставятся воспитательные
задачи, направленные на организацию нравственных взаимоотношений подростков, на
формирование навыков сотрудничества, совместного преодоления трудностей и
переживания радости при достижении успехов. Это замедляет воспитание нравственноволевых качеств юных спортсменов в процессе учебно-тренировочной деятельности.
N. Jafarov

Ways of formation of moral and strong-willed qualities
of teenagers in the course of training
Summary
Teachers and trainers of children's sports schools attach great importance to the education
of moral and strong-willed qualities in adolescents, but, in the main, they only associate it
with the achievement of success in sports, limiting the scope of their manifestation. Only
sporadic pedagogical trainers are educated tasks aimed at the organization of moral
relationships between adolescents, formation of skills for cooperation, coping with difficulties
and experiencing joy when success is achieved. This slows down the education of moral and
volitional qualities of young athletes in the process of training and training activities.
Redaksiyaya daxil olub: 09.03.2018
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Uşaqların inkişafında valideynlərlə birgə işin yolları
Almaz Əhmədova
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. S.Ə. Cəmilzadə,
ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova
Açar sözlər: məktəbəqədər dövr, valideyn, uşaq şəxsiyyəti, ailə tərbiyəsi, əməkdaşlıq
Ключевые слова: дошкольный этап, родители, личность ребенка, семейное
воспитание, сотрудничество
Key words: preschool stage, parent, person child, family education, cooperation
Uşaqların həyatının ilk illərində fiziki, əqli, mənəvi, estetik inkişafın düzgün qoyulması,
onların məktəbə hazırlanmaları sahəsində istər valideynlərin, istərsə də məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin üzərinə böyük vəzifələr düşür.
Uşaqların hərtərəfli inkişaf etdirilməsinə uşaq bağçasının pedaqoji kollektivlərini,
valideynləri, ailənin digər yaşlı üzvlərini (baba, nənələri, böyük bacı və qardaşları) təlimtərbiyə işinə cəlb etməklə uşağın şəxsiyyətinə mütəşəkkil, mütəmadi, məqsədyönlü şəkildə
təsir göstərmək əsasında nail olmaq mümkündür.
Bu məqsədə çatmaq üçün valideynlər uşaqların tərbiyəsi sahəsində təlim-tərbiyənin
məqsədləri ilə tanış edilməli, bunun üçün isə valideynlərin maarifləndirilməsi qayğısına
qalınmalıdır ki, bunu məktəbəqədər təhsil müəssisələri və b. həyata keçirir. Uşaqların
hərtərəfli inkişaf etdirilməsini təmin edən şərtlərdən biri də bu prosesdə uşaq bağçası ilə
ailənin qarşılıqlı əlaqədə olması, birgə fəaliyyət göstərməsidir. Valideyn və tərbiyəçilərin
ümumi səyləri uşaq haqqında məlumatın bölüşməsi, təcrübə mübadiləsi və ən əsası uşağın
düzgün böyüməsi və inkişafı üçün daha əlverişli şəraitin təmin etməsi üzrə əməkdaşlıq
münasibətlərinin qurulmasına yönəlməlidir.
Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu) nəinki
uşaqlarla təkcə təlim-tərbiyə işi, eyni zamanda valideynlərlə də geniş iş aparmağı nəzərdə
tutur (5).
Valideynlər uşaqların təlim fəaliyyətində iştirak etdikləri təqdirdə onların təlim
nailiyyətləri yüksəlir. Valideynlərin tərbiyəçilərlə belə bir əməkdaşlıq şəraitində uşaqların yaş
xüsusiyyətləri, onların fəaliyyətlərini stimullaşdıran öyrədici mühitin vacibliyi, fiziki,
emosional müdafiənin təmin edilməsi, mühitin təhlükəsizliyinin zəruriliyi, uşaqların fəallığı
və təlim-tərbiyə işinin əhəmiyyəti haqqında bir sıra məsələləri bilməsi məqsədəmüvafiqdir.
Valideynlərlə ənənəvi iş formaları ilə yanaşı (pedaqoji şura, dəyirmi masa, konfrans,
sərgilər, ailəyə baş çəkmək, valideyn iclası, valideynlərin maarifləndirilməsi, açıq qapı günü
və s.) innovativ forma və metodlar da istifadə olunur.
1. Valideynlərin məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, onun kollektivi və nizamnaməsi ilə
tanışlığı üçün təqdimatın keçirilməsi;
2. Hər bir uşağın şəxsiyyətinin inkişafı üzrə fəaliyyət növlərini fraqmentlərlə göstərmək.
Bunun üçün məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəsmi saytı göstərilir. Bu saytda valideynlər
normativ sənədlər, təhsil proqramı və kollektivlə tanış olur, onların işinin təşkilini izləyir.
3. Valideynlərə təlim-tərbiyə mövzusunda elmi-populyar və sənədli filmlər nümayiş
etdirmək;
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4. Ailənin uşaqla birlikdə qeyri-ənənəvi formada şəkil çəkmələri;
5. “Sağlam həyat tərzi” devizi altında uşaqların valideynlərlə birlikdə idman tədbirlərində
iştirakı.
6. Valideynlərlə birlikdə istirahətə, kitabxanaya, muzeyə ekskursiya təşkil etmək.
7. Valideyn və uşaqlar üçün teatr otağı.
8. Ailə görüşləri.
9. İnformasiyaların müəssisənin rəsmi saytı vasitəsi ilə ötürülməsi (3).
Tərbiyəçi gənc valideynlərə ailədə düzgün rejimin qurulması yollarını izah etməlidir. O,
həmçinin uşağın məktəbə hansı intellektual hazırlıqla getməli olduğunu da öyrətməlidir.
Valideynin psixoloji hazırlığı da tərbiyəçinin valideynə köməyindən asılıdır. Valideyn uşağın
yaddaşını, diqqətini, qabiliyyətini, müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, nəticəyə gəlmək
bacarığını inkişaf etdirməyin yollarını da bilməlidir.
Valideyn uşağa nələri necə oxumaq, onların təfəkkürünü, nitqini necə inkişaf etdirmək,
ətraf mühiti öyrənməklə dünyagörüşünü necə genişləndirmək yollarına bələd olmalıdır.
Tərbiyəçilər və müəllimlər ümumi vəzifələrdə, işin ümumi məntiqində uşaqların imkanları
haqqında təsəvvürə malik olmalıdırlar.
Tədqiqatlar da müəyən etmişdir ki, valideynlər uşaqların təlim fəaliyyətində iştirak
etdikləri təqdirdə onların təlim nailiyyətləri yüksəlir. Belə bir əməkdaşlıq şəraitində
tərbiyəçilər valideynlərin aşağıdakı məsələlərlə tanış olmalarını tövsiyə edir:
— uşaqların yaş xüsusiyyətləri;
— təlim-tərbiyə işinin əhəmiyyəti;
— uşaqların öyrədici, fəaliyyətlərini stimullaşdıran mühitin vacibliyi;
— fiziki, emosional müdafənin təmin edilməsi, mühitin təhlükəsizliyinin zəruriliyi;
— uşaqların fəallıq göstərməsi.
Valideynlər öz uşaqlarının təlim fəaliyyətinə kömək etmək və həmin fəaliyyətdə iştirak
etmək üçün, onların yüksək təlim nailiyyətləri əldə etmək istəklərini nümayiş etdirə bilərlər.
Onlar öz uşaqlarının əqli qabiliyyətləri haqqında tərbiyəçidən məlumat alır, onların təlim
nailiyyətlərinə verilən qiyməti daha asan qavrayaraq uşağın irəliləyişini sürətləndirmək
məqsədilə müəllimlə əməkdaşlıq edir. Valideyn iclaslarında iştirak, bağça şurasına üzvlük,
məktəb həyatı haqqında söhbətlər və birgə mütaliə kimi pedaqoji tədbirlər uşağın təhsilində
valideynlərin fəal iştirakını təmin edən çoxsaylı yollarından bəziləridir.
Valideynlərin hərtərəfli müntəzəm pedaqoji maarifləndirməkdə əsas məqsəd odur ki,
onlar həm uşaqlarla iş təcrübəsi, həm də nəzəri biliklərin əsası ilə yaxından tanış olsunlar.
Valideynlərlə işin məzmunu uşağın hərtərəfli tərbiyələnməsi və inkişaf etməsi
məsələlərini əhatə etməlidir.
Təcrübə göstərir ki, uşağın fiziki inkişafının təmin edilməsi əsas şərtlərdəndir. Valideynlər
uşağın sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsinə çalışmalıdırlar. Onlar uşağın güclü,
dözümlü, fiziki qabiliyyətinin inkişafı və hər hansı xəstəliklərə qarşı müqavimətin artması
üçün nə etmək lazım olduğunu bilməlidirlər. Uşaqların fiziki sağlamlığının, uşaq bağçasında
zəruri olan bacarıqların formalaşması əzələlərin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi ilə
əlaqədardır. Uşaqların böyük əzələləri daha yaxşı inkişaf etdiyindən özlərini tənzimləməyi
bacarır, davranış və hərəkətlərində daha fəal və çevik olurlar. Kiçik əzələlərin inkişafı üçün
tərbiyəçi barmaq gimnastikasından, təsviri fəaliyyət növlərindən istifadə etməlidir. Tərbiyəçi
uşaqlara qrup otağında, oyun meydançasında, gəzinti zamanı həm böyük, həm kiçik
əzələlərdən istifadə etmək imkanına şərait yaratmalıdır. Uşaq öz həmyaşıdları və digər
uşaqlarla birgə işləməyə və öz fiziki fəaliyyətini inadkarlıqla yerinə yetirməyə sövq
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etdirilməlidir.
Valideynlər uşaqlarla keçirilən bütün kütləvi tədbirlərdə, təlimdə, problemlərin həllində
iştirak etməyə cəlb edilirlər. Valideynlər tərbiyəçilərlə
birlikdə inkişafın
stimullaşdırılmasında fəal iştirak edir, səy göstərirlər. Bunun üçün, ilk növbədə təlim-tərbiyə
prosesində mənimsənilən bilik və bacarıqlar ailədə möhkəmləndirilir. Belə bir qarşılıqlı
əməkdaşlıq uşağın əqli fəaliyyətinin zənginləşməsinə, özünəinamın yaranmasına təsir göstərir.
Valideynlərin məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqlara milli-mənəvi, ümumbəşəri
dəyərlərin aşılanması, eyni zamanda uşaqlarda mənəvi hiss və vərdişlərin formalaşdırılması
yolları və şəraiti ilə tanış edilməsi məqsədəmüvafiqdir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində valideynlər üçün təşkil olunmuş “Uşaqlar bizim
gələcəyimizdir” mövzusunda dəyirmi masadakı müzakirədə valideynlər öz təcrübələrindən,
tərbiyəçilərlə görüşlərindən söz açırlar. Uşağa nələri necə oxumaq, onların təfəkkürünü,
nitqini necə inkişaf etdirmək, ətraf mühiti öyrənməklə dünyagörüşünü necə genişləndirmək
yolları haqqında söhbətlər edirlər. Valideynlər tərbiyəçinin hər bir uşaq üzərindəki işi, eyni
zamanda uşağın əsas inkişaf sahələri üzrə irəliləyişi ilə tanış olurlar. Hesabat tərbiyəçi
tərəfindən valideynlərə təqdim olunur. Valideynlər öz uşaqlarının bir il ərzində qazandığı
nailiyyətləri, bilik və bacarıqları haqqında məlumat əldə edirlər.
Belə görüşlərin tez-tez keçirilməsi və həmin müzakirələrdə valideynlərin tərbiyəçi, həkim,
loqopedlə birlikdə müxtəlif məsələlər ətrafında dialoq təşkil olunması məqsədəmüvafiqdir.
Tərbiyəçi çalışmalıdır ki, belə görüşlərdə valideyndə nikbin əhval-ruhiyyə yaratsın, bağça ilə
ailə arasında əlaqə daha da möhkəmlənsin.
Valideynlərin maarifləndirilməsini təmin etmək üçün uşaq bağçalarında valideyn
guşəsinin yaradılmasına və orada işin təşkilinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Valideynlər
orada xüsusi metodik, psixoloji ədəbiyyatla tanış olmaqla uşaqların hərtərəfli inkişafını təmin
etməyin səmərəli yollarını öyrənirlər. Guşədəki sərgidə uşaqlarının əl işləri ilə tanış olan
valideynlər uşaqlarının hərtərəfli inkişafının təmin olunması üçün necə hərəkət etməli
olduqlarını müəyyənləşdirməyə çalışırlar.
Tərbiyəçi valideynlə bərabər hüquqlu tərəfdaş olmaqla uşaqların inkişafyönümlü xoşbəxt
uşaqlığını təmin edən tərəfdir. Müşahidələr göstərir ki, valideynlərin çoxu konkret kömək
istəyir. İnamlı əməkdaşlıq və qarşılıqlı təsirdə tərbiyəçi həmin köməyin mənbəyi ola bilər.
Tərbiyəçinin hər bir ailəyə differensial və fərdi yanaşması mümkündür. Ailənin həyat tərzinin
öyrənilməsi tərbiyəçi və valideynlərin qarşılıqlı marağı üzərində qurulmalıdır. Hər bir uşağa
fərdi yanaşmanın həyata keçirilməsində ailənin rolunun aşkarlanması və bu məsələ üzrə uşaq
bağçası ilə ailənin səyi əhəmiyyətlidir. Valideynlərlə ünsiyyətin texnikasını bilmək faydalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu əvəzedilməzdir.
Uşaqların ailədə tərbiyəsi valideynlərin uşağın sosiallaşdırılması üçün ailənin həyata keçirdiyi
xüsusi pedaqoji fəaliyyətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mühakimələri və həyat
hadisələrinə olan münasibətləri başlıca olaraq valideynlərin və tərbiyəçilərin mühakimə və
davranışları əsasında yaranır. Ona görə də təlim-tərbiyə işində ailə ilə birgə iş mühümdür.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kiçik məktəbyaşlı uşaqların iradəsi kifayət
qədər inkişaf etmədiyinə görə onun iradəsini tərbiyə etmək böyük rol oynayır. Bu yaşda olan
uşaqların gün rejiminin həyata keçirilməsində valideynin məktəblə müntəzəm əlaqə saxlaması
və valideynlərin pedaqoji biliklərə yiyələnməsindən çox asılıdır.
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Роль родителей в формировании личности ребенка
Резюме
В статье характеризуются вопросы, связанные с формированием личности ребенка
на уровне современных требований. Рассматриваются рациональные пути и
возможности формирования личности детей. Отмечается важная роль совместных
действий родителей и педагогов при такой работе. Указывается, что формирование
личности непосредственно связано с системой общественного отношения к вопросу.
Отмечаются исследования, которые конкретно связаны с реализацией данной
проблемы.
A. Axmadova

The role of parents in shaping child's personality
Summary
The article explores the issues related to the formation of a child in accordance with
modern requirements. Discusses rational ways of forming personality of children. The
importance of joint actions of parents and teachers in this work. Indicates that personality
formation is directly related to the system of public attitudes on the issue. There are studies
that relate specifically to the implementtation of this problem.
Redaksiyaya daxil olub: 21.05.2018

161

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Uşağın sosial inkişafının əsasları
Şəbnəm Həsənova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: shebnem.hasanova@mail.ru
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Key words: social, development, morals, personality, school, upbringing
Uşağın sosial-şəxsi inkişafının əsas məqsədi ətraf mühitə uyğunlaşma və onun
mahiyyətinin mənimsənilməsinə can atmasıdır. Məktəbəqədər dövrdə psixofizioloji
funksiyaların yeni xüsusiyyətlərə (iradilik, verballıq, vasitəlilik) malik sosiallaşdırılmış
səviyyəsi inkişaf edir və mürəkkəb psixi törəmələr yaranır.
Şəxsiyyətin daxili aləminin sosial determinasiyası mürəkkəb quruluşa malikdir. Burada
əsas - şəxsiyyətin psixoloji və mədəni səviyyədə formalaşan maraq və tələbatları vasitəsilə
təsir edən obyektiv şəraitdir. Uşaqlar sosial təcrübəni böyüklərin köməyi ilə şəxsiyyətin sosial
mühitə qarışması prosesində mənimsəyir. Müasir mərhələdə uşaqlıq — fizioloji, psixoloji,
pedaqoji və mürəkkəb sosimədəni prosesdir. İnkişafın hər bir yaş mərhələsində məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarda şəxsi inkişaf problemlərini həll etməyə imkan yaradan mexanizmlər
əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. "Şəxsiyyət" anlayışı "sosiallaşma" anlayışı ilə sıx bağlıdır.
Sosisallaşma anlayışının əsasında ailə, uşaq bağçası, məktəb, qeyri-rəsmi təşkilatlar və
istehsalat kollektivləri durur. Onlar insanların ümumiləşməsini əks etdirir və burada aktiv
şəkildə insanın sosiallaşması prosesi gedir. İnsanın ziddiyyətli sosial cəmiyyətə cəlb edilməsi
şəxsiyyətin müxtəlif sosial vəziyyətlərdə aktiv sosial istiqamətlənməsi zərurətinə gətirib
çıxarır. Psixi fəallıq — fərdin ətraf aləmlə qarşılıqlı təsir zamanı ətraf reallığı dərk etmək
tələbatı bu situasiyaları xarakterizə edir. Bu, fərdin öz "Mən"ini dərk etmək tələbatıdır.
Uşaq tərbiyəvi mikrososiumdan pozitiv mənəvi nümunələri, mənəvi dəyərləri götürərək və
onları şüur süzgəcindən keçirərək cəmiyyətin mənəvi təcrübəsini, mənəvi mədəniyyətini
mənimsəyir. Sosiallaşma — fərdin sosial təcrübəni aktiv şəkildə mənimsəməsi prosesi və bu
prosesin nəticəsidir. Onun əsasında mənəvi tərbiyə və inkişaf sahəsində uşağın sosial-şəxsi
inkişafı və sosial təcrübə əldə etməsi baş verir.
M.Mid və Ç.X.Kuli sosiallaşma və rolların mənimsənilməsi prosesi arasında bir analogiya
keçirmişdir. Onlar sosiallaşmanın üç mərhələsini ayırd etmişlər: imitasiya — müşahidə edilən
hərəkətlərin mexaniki təkrarlanması; oyun - roldan rola keçid; qrupşəkilli üzvlük - öz rolunun
qrupun gözü ilə mənimsənilməsi. J.Piaje koqnitiv inkişaf konsepsiyasını uşaq şəxsiyyətinin
sosiallaşmasının bir sıra ardıcıl mərhələləri kimi ifadə etmişdir: 2 yaşa qədər - sensomotor; 2 7 yaş arası - preoperasional; 7 - 11 yaş arası - konkret-operasion; 12 yaşdan sonra - rəsmioperasion mərhələlər. A.V.Petrovski "sosiallaşma" terminini "fəaliyyət və ünsiyyət prosesində
həyata keçirilən, fərdlərin sosial təcrübəni mənimsəməsi və aktiv şəkildə tətbiq etməsinin
nəticəsi olan tarixdən irəli gələn proses" kimi izah edir. [2,64] V.V. Davıdova görə,
"sosiallaşma – fərdin sosial təcrübəni, sosial münasibətlər və əlaqələr sistemini mənimsəməsi
və öz təcrübəsində aktiv şəkildə tətbiq etməsi prosesidir". K.K.Platonovun fikrincə,
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sosiallaşma – ictimai idrakı əks etdirən və sosial cəhətdən əhəmiyyətli olan şəxsi
keyfiyyətlərin tərbiyəsi prosesində əldə edilməsidir.
Sosiallaşmanın təşəkkülünün mərhələləri :
— Ənənəvi - mikrososiumun ən yaxın ətrafı üçün xarakterik olan norma, davranış
etalonları, stereotiplərin mənimsənilməsi;
— İnstitusional - cəmiyyət institutları və sosial təşkilatlarla qarşılıqlı təsir funksiyaları;
— Stilləşdirilmiş - müəyyən peşəkar yaş, sosial submədəniyyət çərçivəsində davranış;
— Şəxsiyyətlərarası - subyektiv cəhətdən əhəmiyyətli şəxslərlə qarşılıqlı təsir funksiyaları.
İ.S. Kon fərdin sosial yerini onun müəyyən sosial strukturda olan yeri kimi qiymətləndirir.
Bu sosial strukturun əsasında isə fərdin sosial vəziyyəti, özünün bu vəziyyətə olan
münasibətini və bundan irəli gələn vəzifələrini daxilən müəyyənləşdirməsini əks etdirən insan
rolu durur. [3,44]
Sosiallaşma faktorları bunlardır:
— meqafaktorlar (planet sakinlərinin sosiallaşmasına təsir edən kosmos, planet, dünya);
— makrofaktorlar (orada yaşayan insanların sosiallaşmasına təsir edən etnos, cəmiyyət,
dövlət); məskunlaşma, submədəniyyət tipinə görə ayrılan böyük sosial qruplar;
— mikrofaktorlar (ailə, yaşıdlar, ictimai, hökumət və dini təşkilatlar).
D.İ. Feldşteyt uşaaq şəxsiyyətinin sosial inkişafı konsepsiyasında qeyd etmişdir ki,
şəxsiyyətin sosiallaşdırılmasının ən mühüm meyarı olaraq onun uyğunlaşma, konformizm
səviyyəsi deyil, müstəqillik səviyyəsi çıxış edir. O sosiallaşmanı "Cəmiyyətin sosial
məsələləri, tələbatları, sosial reallıq tərəfindən obyektiv şəkildə verilən mürəkkəb sosiallaşma
- fərdiləşmə prosesi" kimi müəyyənləşdirir və qeyd edir ki, "bu proses uşaq şəxsiyyəti və
psixikasının immanent özünüinkişafı prosesi kimi çıxış edir". [4,32]
Uşaq inkişafı haqqında təlimlərin təkamülü sosiumun uşaq inkişafına təsirinin dərk
edilməsi yolu ilə gedir. Erkən nəzəriyyələr uşağın inkişafına "uşaq-əşya" münasibətləri
sistemində baxırdı. Uşaqlıq dedikdə, insanın cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü olmaq və böyük
həyata sosiomədəni cəhətdən hazırlanmaq dövrü kimi başa düşülür. Uşağın sosial reallığa
cəlb edilməsi uşaq şəxsiyyətinin ictimai və mənəvi istiqamətlənməsinin əsasını qoyur. Bu,
şəxsiyyətin ilkin faktiki formalaşması, şəxsi davranış mexanizmlərinin inkişafı dövrüdür.
D.B.Elkonin psixikanın koqnitiv və motivasion əsaslarının formalaşmasına istiqamətlənmiş
psixi inkişaf konsepsiyasının banisidir. O, uşaq psixikasının iki əsas vektorunu: əşyalar aləmi
ilə qarşılıqlı münasibətlər vektoru (əşyavi aləmin dərk edilməsi və mənimsənilməsi) və uşağın
insanlar aləmi ilə qarşılıqlı təsir vektorunu öz arasında bağlamaq cəhdini nümayiş etdirmiş və
hesab etmişdir ki, uşağın vektorlar çərçivəsindəki fəaliyyəti şəxsiyyətin formalaşdığı həmin
vahid prosesi ifadə edir. Psixoloji məzmununa görə, vektor həmin anda uşağa xas olan
fəaliyyəti əks etdirir. Lakin onun olması digər subdominant fəaliyyət növlərinin olmaması
demək deyildir. Uşaqlar həyata qarşı həssas, təsir altına tez düşən, emosional cəhətdən
duyğuludurlar. Uşaqlar onlarda emosional hiss və emosional münasibət yaradan əşya və
obyektlərin xüsusiyyətlərini qavrayır. İnkişaf prosesində bu vahid proses ikiləşir və hər bir
yaş dövründə bir vektor digəri üzərində dominantlıq təşkil edir, növbəti yaş dövrü ərzində isə
onlar yerlərini dəyişir. Dominantlıq təşkil edən vektorun subdominant mövqeyə keçməsi
uşağın psixi inkişafında yeni yaş mərhələsinin başlanğıcını müəyyənləşdirir. Şəxsiyyətin
zahiri aləmi onun özü vasitəsilə qavranılır. Uşaq nəinki böyükləri yamsılayır, həm də onun
işlərinə qatılmağa can atır; uşaqda məsuliyyət hissi yaranır. O, tədricən mənəviyyat aləminə
daxil olur, mövcud dəyər və normaları mərhələlərlə mənimsəyir.
A.V. Petrovskiyə görə, inkişafın sosial vəziyyəti stabil və qeyri-stabil ola bilər.
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Sosiallaşmanın aparıcı fenomenləri bunlardır: davranış stereotiplərinin, sosial normaların,
ənənələrin, maraqların, dəyərlərin mənimsənilməsi. O, sosiallaşma mərhələlərini göstərmişdir:
— bu cəmiyyətdə olan qarşılıqlı təsir, fəaliyyət forma və normalarına uyğunlaşma, sosial
təcrübənin mənimsənilməsi, yamsılama;
— fərdualizasiya - başqaqların arasından özünü seçmək, ictimai davranış normalarına
tənqidi münasibət, maksimal personallaşdırma tələbatının təmin edilməsi, cəmiyyətdə öz
yerini tapmaq istəyi; imitasiya; identifikasiya; utanc; günah hissi. B.D. Parıgin hesab edir ki,
bu, sosial mühitə qoşulma, ona uyğunlaşma, müəyyən rol və funksiyaların mənimsənilməsi
prosesidir ki, bu rol və funksiyaları hər bir ayrı-ayrı fərd özünün formalaşma və inkişaf tarixi
boyunca özündən öncəkilərin ardınca təkrarlayır. Şəxsiyyət fərdin sosial davranış sistemi kimi
çıxış edir. O, sosiallaşmanın yamsılama, fasilitasiya, inandırma, rahatçılıq kimi sosialpsixoloji mexanizmlərini əks etdirir. [4,37]
Məktəbəqədər yaşlı uşağın sosiallaşması şəxsiyyətin gələcək keyfiyyətlərini
müəyyənləşdirir ki, onlar arasında mənəvi və intellektual maraqlar maddi maraqlar üzərində
üstünlük təşkil edir. Maddi maraqlar motivlər sistemində dəyər kəsb edir. Franklın
söylədiklərinə görə, insan müəyyən dəyərləri dərk etdikdən və həyatın mənasını həyati vacib
hesab etdikdən sonra onun həyatı mənalı olur.
Sosial aktivlik — insani tələbatdır ki, insanın öz dünyagörüşü, öz dəyər istiqamətlərinə
müvafiq olaraq həyatın əsaslarını davam etdirməsi və ya dəyişdirməsi ilə ifadə olunur.
Sosiumda neqativ aktivlik dedikdə, şəraiti yaradan və dəyişdirən, refleksiya mexanizminə
malik, şüurlu şəkildə hərəkət edən sosial cəhətdən təhlükəli şəxslər nəzərdə tutulur. Lakin
onlar asosialdır, özünə və digər insanlara görə məsuliyyət hissindən məhrumdurlar. İnsanın
daxili psixofizioloji "rüşeymi" tədricən şəxsiyyətin sosial cəhətdən əhəmiyyətli
keyfiyyətlərinə çevrilir.
Yenə də, mənəviyyatın, davranış mədəniyyətinin formalaşdırılması əsas olaraq qalır ki, bu
da, mədəni-məntiqi komponentin, empatik qarşılıqlı təsir komponentinin öyrənilməsi və
mənəviyyat anlayışının tərkibində tətbiq edilməsi və məktəbəqədər yaşlı uşağın həyat
fəaliyyətinə pozitiv motivasion istiqamətlənmə hesabına mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Uşaq tərbiyəvi mikrososiumdan müxtəlif mənəvi nümunələr,
dəyərləri götürərək onları şüur süzgəcindən keçirir, bununla da cəmiyyətin müəyyən
təcrübəsini, mədəniyyətini mənimsəyir. Bu baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sosiallaşma və
rolların mənimsənilməsi iə bağlı bir sıra alimlərin apardığı tədqiqatların nəticələrinə istinad
edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisa və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Основы социальной развитие детей
Резюме
В статье рассматривается вопросы касающихся к основам социальной развитии
детей, а также исследуется аналогии между социализации и освоении ролей.
S. Hasanova

Staves of social development of the children
Summary
It is touched to problems connected with bases of social development in the article of the
children and analogies investigation is been between appropriating of the roles with social.
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Məktəbəqədər yaşlı uşağın sosial inkişafı
Günel Əbdüləzimova
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İlk baxışdan məktəbəqədər yaşlı uşağın sosial dünyasının kiçik olduğu görsənir. Bu, onun
ailəsi, uşaq bağçasında görüşdüyü böyüklər və yaşıdlarıdır. Lakin uşağın ətrafında olan
insanlar müxtəlif qarşılıqlı münasibətlərdə olur — qohum, dost, peşəkar-əmək və s.
münasibətlərində. Buna görə də, artıq məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda insan
münasibətlərinin müxtəlifliyi haqqında təsəvvür formalaşdırmaq, onlara cəmiyyət həyatının
qaydalarından və normalarından danışmaq, davranış modelləri ilə tanış etmək lazımdır. Bir
sözlə, sosiallaşma prosesini idarə etmək lazımdır.
Müasir sosiallaşma həm dünyada baş verən qlobal proseslərdən (təbiətin insan tərəfindən
dağıdılması, bəşəriyyətin özünü məhv etməsi, epidemiyaların yayılması, həyatın bütün
sahələrinin kompyuterləşməsi və s.), həm də bu və ya digər region və ya dövlətin sosialiqtisadi və mədəni inkişaf xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Cəmiyyət nöqteyi-nəzərindən insan təşəkkülünün ən mühüm problemi böyüməkdə olan
nəslin uğurlu sosiallaşmasını təmin etməkdir.
Sosiallaşmanın dualizmi, bir tərəfdən, şəxsiyyətin həm cəmiyyətə, həm də onun ayrı-ayrı
qruplarına xas olan sosial təcrübəni, dəyərləri, normaları mənimsəməklə cəmiyyətə
uyğunlaşmasından ibarətdir.
Digər tərəfdən, öz mövqeyinin və təkrarolunmaz fərdiliyinin formalaşmasından, yeni
sosio-mədəni təcrübə yaradan özünüinkişaf və özünüreallaşdırma prosesindən ibarətdir.
Problem ondan ibarətdir ki, cəmiyyət sosial stereotipləri, rollara bölünmüş davranış
standartlarını formalaşdırmağa çalışır və şəxsiyyət bu sosial təcrübəni mənimsəməlidir ki,
cəmiyyətə qarşı mövqedə olmasın. Eyni zamanda şəxsiyyət öz təbii aktivliyi sayəsində
muxtariyyət, müstəqillik, şəxsi mövqeyinin, təkrarolunmaz fərdiyyətinin formalaşması
tendensiyasını yaradır.
Sosioloqların qarşısında bir məqsəd vardır: uşağın sosiallaşması və fərdiləşməsi
proseslərinin həmahəngliyi. Bu məsələnin həlli zamanı məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial
sahənin obyektləri ilə, ən yaxın ətrafdakı sosiumla tanış etdirilməsi böyük rol oynayır.
Uşaqlara yaşadığı yerdə, uşaq bağçasının, oxuyacağı məktəbin yerləşdiyi yerdə asanlıqla
istiqamətlənməyi öyrətmək, mədəni dəyərlərə cəlb etmək yolu ilə uşaqda öz kiçik vətəninə
məhəbbət hissini tərbiyə etmək çox vacibdir.
Yəni pedaqoji fəaliyyətin prioritet istiqaməti sosiumda uşaqların sosial inkişafı ilə bağlı
olmalıdır. Uşaq bağçalarının yaxın ətrafda yerləşən məktəblərlə çoxillik əməkdaşlıq təcrübəsi
əsasında məktəbəqədər yaşlı uşağın sosiumla tanışlığının didaktik ardıcıllığı
müəyyənləşmişdir.
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Uşağın sosiumda tərbiyə olunmasına əsaslanaraq pedaqoqlar öz fəaliyyətini iki
istiqamətdə qurmalıdır:
Davranış qaydalarının, normalarının tərbiyə olunması, özündən böyük uşaqlarla ünsiyyət
mədəniyyətinin formalaşdırılması mövzusunda ailə ilə qarşılıqlı əlaqələrin təşkil edilməsi.
Uşaqda vətənpərvərlik hisslərini tərbiyə etməklə şəhərin, mikrorayonun həyatı haqqında
təsəvvürlərin formalaşdırılması.
Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə mədəni müəssisələrin qarşılıqlı təsir formalarının
genişləndirilməsi.
Məktəbəqədər yaşlı uşaq üçün sosium ailə qədər əhəmiyyətlidr. Uşaqlar və valideynlər
arasında yaranan qarşılıqlı münasibətlər uşağın sosiallaşmasında həlledici rol oynayır. Uşaqvalideyn münasibətləri cəmiyyətdə mövcud ola biləcək ən sıx və yaxın münasibətlərdir.
Valideynləri sayəsində uşaq ətraf aləmi öncə müşahidə etmək, sonra isə onunla aktiv qarşılıqlı
təsirdə olmaq imkanına malikdir.
Uşaq bağçasında yeni qrupa gələn uşaqlar özlərini itirir, özlərinə qapanır, evə istəyirlər.
Uşaqların qrupa asanlıqla uyğunlaşmasına valideynlərinin tərtib etdiyi "Mən kiməm", "Ailə
albomu" adlı fotoalbomlar kömək edə bilər. Hər bir uşaq yaşıdlarına öz ailə haqqında, ailəsi
ilə harada istirahət etməsi haqqında, öz otağı haqqında danışa bilər. Ailəsi üçün darıxdığı
zaman isə təklikdə şəkillər vasitəsilə valideynləri ilə "söhbət" edə bilər. Bundan başğa, uşağın
utancaqlığını aradan qaldırmaq üçün "Həftənin ulduzu" stendində onun şəkillərini asmaq olar.
Uşaq hamının onunla maraqlandığını görüb daha sərbəst, ünsiyyətcil olur, utancaqlığını
aradan qaldırır.
Erkən uşaqlığın sosiallaşmasında ailə ən vacib institut olmaqla qalır. Ailədə insanın
xarakterinin, onun əməyə, mənəvi və mədəni dəyərlərə olan münasibətinin əsasları formalaşır.
Valideynlər və uşaqlarla işin informasion-əyani istiqaməti hər bir uşağa böyüklərə hörmət
etmək, öz ailəsinin tarixini öyrənmək, əzizlərini anlamaq, yaxınlarına qayğı göstərmək, yaxşı
münasibətləri qiymətləndirməyi və yaxınları ilə ünsiyyətdən sevinc hiss etməyi, anası
haqqında, ona olan sevgisi haqqında danışmağı öyrənmək imkanını verdi.
Uşağın ailənin böyükyaşlı üzvləri ilə sıx təması qohum əlaqələrini emosional cəhətdən
zənginləşdirir, ailə ənənələrini möhkəmləndirir.
Uşağın sosiumla tanışlığının birinci mərhələsi ən yaxın ətrafla, yəni sosial infrastrukturun
bir hissəsi olan uşaq bağçası ilə tanışlıqdır.
Uşaq özünü sosiumun gözü ilə qiymətləndirir və onun sosial statusu, sosiumla qarşılıqlı
təsir imkanı, ümumilikdə psixoloji sağlamlığı onun özünüqiymətləndirməsindən asılıdır.
Uşaq bağçası "kiçik sosial aləm"i əks etdirir, belə ki, burada uşaqlar ilk dəfə müxtəlif
fəaliyyət növləri ilə tanış olur: təhsil, mədəniyyət, xidmət sahələri, tibb, idman və bədən
tərbiyəsi və s. fəaliyyət növləri ilə. Məhz uşaq bağçasında məktəbəqədər yaşlı uşaqların
inkişafının yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınır, uşaqların sosial inkişafı stimullaşdırılır, uşaq
bağçasında, ekskursiyada, həyətdə davranış vərdişləri formalaşdırılır, uşaqlarda müxtəlif
peşələrlə məşğul olan böyüklərin zəhmətinə hörmətli münasibət tərbiyə olunur.
Ekskursiyaların, sərgilərin keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ekskursiyalar oyun
fəaliyyətinin inkişaf etməsini stimullaşdırır: uşaqlar öz roluna uyğun olaraq davranış xəttini
qurur; oyun fəaliyyətini nitqlə müşayiət etdirir; orijinal və hadisələri ardıcıllıqla cərəyan edən
hekayələr uydurur və yaşıdlarına söyləyir; pedaqoq və digər uşaqlarla təəssüratlarını bölüşür,
öz nöqteyi-nəzərini söyləyir.
Oyun vacib tərbiyə vasitəsi və ictimai təcrübəni mənimsəmənin özünəməxsus,
məktəbəqədər yaşa uyğun vasitəsi olaraq çıxış edir. Onun əsas mənbəyi uşağın ətraf aləmi,
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böyüklərin və yaşıdlarının həyat və fəaliyyətidir.
Oyun zamanı bir uşağın yaşıdları ilə real əməkdaşlıq münasibətləri formalaşır, uşaq
müsbət müştərək fəaliyyət təcrübəsi əldə edir.
Uşağın sosiumla tanışlığının ikinci mərhələsi uşaq bağçası çərçivəsindən kənarda həyata
keçirilən ekskursiyalardır, belə ki, məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin sosiumla qarşılıqlı təsiri
inkişafetdirici mühitin strukturunun ayrılmaz hissəsidir. Şəhərdə ekskursiya və gəzintilərin
keçirilməsi uşağın ətraf aləmlə tanışlığı üçün ən yaxşı fəaliyyət növlərindən biri və ekoloji
tərbiyənin, sağlamlaşdırıcı işin ayrılmaz hissəsidir.
Gəzinti zamanı uşaqlar küçədə davranış normalarını mənimsəyir, şəhər nəqliyyatı, yol
hərəkəti qaydaları haqqında biliklərini möhkəmləndirirlər, bu isə yaşıdlarına və ətraf aləmə
qarşı emosional münasibətin inkişaf etməsinə və problemli situasiyalarda yeni davranış
yollarının mənimsənilməsinə səbəb olur.
Böyük məktəbəqədər yaş dövründə sosiumla tanışlığın mərkəzi obyektlərindən biri
məktəbdir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların kommunikativ mədəniyyətinin sosial komponenti
uşağın ətraf aləmlə, böyüklərlə və yaşıdları ilə düzgün həmahəng qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
İnsanları hiss etməyi və onlara kömək etməyi, səbr və empatiya nümayiş etdirməyi öyrənən
uşaq məktəblilər kollektivinə uğurla uyğunlaşır.
Təcrübə göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar qrupun, valideynlərinin və yaxınlarının
həyatında aktiv iştirak edirlər. Onlar hər zaman köməyə gəlməyə hazırdır. Çox böyük maraqla
qrupda məşğul olur və müxtəlif oyunlarda aktiv iştirak edirlər. Yuxarıda sadalananların
hamısı ünsiyyət zamanı uşaqda sosial idrakın aktivləşməsi nəticəsində mümkün olur. Onlar
artıq böyüklərin aləmini anlayırlar. Uşaqlar artıq təbiət, özü, valideynləri, böyüklər və
yaşıdları haqqında kifayət qədər biliyə malikdir, digər uşaqlar və böyüklərlə yaxşı münasibət
qurmağa qadirdirlər.
Bədii-ədəbi, idraki-nitqi, sosial-şəxsi fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üçün kitabxanalara
ekskursiyalar təşkil edilməli, orada uşaqlar üçün söhbətlər, tematik məşğələlər keçirilməli,
kukla teatrları göstərilməlidir. Bu məsələnin həlli zamanı valideynlərin köməyi
əvəzedilməzdir. Valideynlərin köməyi ilə aptekə, poçta, oyuncaq dükanına ekskursiyalar
təşkil edilməlidir. Bu cür ekskursiyalardan sonra uşaqlarda çox parlaq təəssüratlar qalır.
Müasir məktəbəqədər təhsil müəssisəsi sosiumla geniş əməkdaşlıq olmadan inkişaf edə və
öz fəaliyyətini uğurla reallaşdıra bilməz. Bundan başqa, uşaq bağçası "uşaq bağçası - ailə sosium" vəhdətinin yaradılmasında ailənin əvəzedilməz köməkçisidir. Bu vəhdət uşağın
tərbiyəsinə, onun fərdi imkanlarının inkişaf etməsinə səbəb olur.
Beləliklə, sosiumla tanışlıq məktəbəqədər yaşlı uşağın sosiallaşmasına səbəb olur. Uşağın
sosiallaşması dedikdə, onda davranış və ünsiyyət vərdişlərinin formalaşması nəzərdə tutulur,
bu isə öz növbəsində inkişaf etmiş şəxsiyyətin əsasını təşkil edən xüsusiyyətlərdir.
Arasıkəsilməz qarşılıqlı münasibətlər prosesi kimi və insanın fərdi xüsusiyyətlərinin
ictimai şəraitlə, sosial norma və davranış qaydaları ilə bağlanması kimi anlaşılan sosiallaşma
şəxsiyyətin psixi sağlamlığına təsir göstərən ciddi emosional nəticələrə malikdir. Şəxsiyyətin
inkişafı müstəqil şəkildə reallaşa bilməz, bunun üçün psixoloji-pedaqoji şərait yaratmaqla ona
məqsədyönlü şəkildə təsir etmək lazımdır. Uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almayan,
kifayət qədər nəzarət olunmayan və istiqamətləndirilməyən sosiallaşma həm bilavasitə, həm
də sonradan üzə çıxan zərərli təsirə malikdir.
Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji fəaliyyətin əsas istiqaməti sosiumda uşaqların sosial
inkişafı ilə bağlıdır. Uşağın sosiumda tərbiyə olunması istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
və öyrənilməsi baxımından məqalə aktual hesab olunmalıdır.

168

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə uşağın sosiumda
tərbiyə olunmasının əsas istiqamətləri ilə yanaşı, onun sosiumla tanışlığının mərhələləri,
valideynlər və uşaqlarla işin informasion-əyani tərəfləri araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin tərbiyəçimüəllimləri istifadə edə bilərlər.
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Социальное развитие ребенка дошкольного возраста
Резюме
Социально-педагогическая деятельность в условиях дошкольных образовательных
учреждениях - это та работа, которая включает педагогическую и психологическую
деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии
собственной индивидуальности, организации себя, своего психологического состояния,
помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а также
помощь в становлении маленького человека в обществе.
G. Abdulazimova

Pre-school adult social development of the child
Summary
This article deals with content of the social development of the pre-school pupils, their
including of the public relations. Process of the social-personal improvement, which includes
various types of activities, is described in the article. Equipment realized in pre-school
programmers (standards of the pre-school education), teachers aims are discussed in the
article, too.
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Damağın anadangəlmə qüsuru zamanı nitq
pozuntusunun profilaktikası
Nailə Hüseynova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
ADPU-nun “Korreksiyaedici təlim” kafedrasının müdiri
E-mail: nailyahuseyn72@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d. S.R. Aslanova,
filol.ü.f.d., dos. T.H. Ağayeva
Açar sözlər: rinolaliya, qüsur, damaq yarığı, səslərin tələffüzü, loqopedik işlər,
artikulyasiya bazası, uronaplastika, qüsurun profilaktikası, damaq-udlaq əzələləri, yumşaq
damağı aktivləşdirilməsi
Ключевые слова: ринолалия, дефект, расщелина неба, звукопроизношение,
логопедические работы, артикуляторная база, уронапластика, профилактика дефекта,
небно-глоточные мышцы, активизация мягкого неба
Key words: rhinolalia, defect, arachnoids, pronunciation of the sounds, logapedic
activities, articulation base, uronoplasty, prevention of the defect, palate muscle, soft palate
activation
Damaq yarığı ilə anadan olmuş uşaqda ağır rinolaliya qüsurunun əmələ gəlməsi üçün
böyük zəmin yaranmış olur. Lakin müasir tibbi və pedaqoji tədbirlər bu qüsuru tam və ya
qismən aradan qaldıra bilir.
Zamanında tibbi müdaxilə də böyük məna daşıyır (əməliyyatla müalicə və ya obturatordan
istifadə). Lakin əməliyyat müdaxiləsinin zamanı haqqında həkimlərin fikirləri çox vaxt
müxtəlif olur. Buna görə də bir çox səbəblərdən hələ hər zaman vaxtında tibbi yardım almaq
imkanı yoxdur.
Qüsurun qarşısının alınmasının bir neçə pedaqoji üsulu mövcuddur.
Erkən yaş dövründə (1 yaşa qədər) uşağı elə vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, dil ucunu
alveollara mümkün qədər yaxında saxlamağı stimullaşdırsın. Bu üzü üstdə və ya yan üstdə
uzandıqda mümkün olur.
8-10 ayında uşaqda kiçik hecalar əmələ gəlir. Uşaq hərf birləşmələri tələffüz etməyə
başlayır (aqu, u-u-u, mam-mam və s.). Bu zaman o, özünə edilən müraciət nitqini müəyyən
dərəcədə başa düşür. O, gözləriylə və ya barmaqla göstərə bilər, məsələn, qadın hanı, ana hanı,
saat hanı və s., və ya səs vasitəsilə göstərə (təsvir edə) bilər, qız necə ağlayır (a-a-a), baba
necə xoruldayır (x-x-x) və s.
Damaq yarığı olduqda nitq qüsurunun qarşısının alınması işlərinə məhz bu dövrdə
başlamaq lazımdır.
Uşaqda inkişaf etmiş təqlid refleksindən yaxşı istifadə etmək lazımdır - əvvəlcə əmmək
zamanı, sonra isə nitqdə nəfəs vermənin inkişafı üzrə birbaşa tapşırıqlar zamanı (1 yaşdan
sonra). Bunun üçün səs tələffüzü ilə bağlı oyunlar tətbiq etmək lazımdır ki, bu zaman da
böyüklər müxtəlif rənglərə boyanmış pambıqların köməyi ilə uşağın diqqətini ağızdan verilən
nəfəsə yönləndirirlər.
Oyunlarda uşaq, məsələn, isti vaxtı itin necə nəfəs alması kimi vəziyyətləri imitasiya edir.
Uşağa dilini çölə çıxararaq pıçıltı ilə davamlı a-a-a tələffüz etməsi təklif olunur. Biz əllərimizi

170

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

necə isidirik? (Əllərə nəfəs vermək göstərilir x-x-x). Uşağa dil ucunu önə gətirməklə ağızla
tənəffüsü tədricən öyrətmək üçün bir sıra tapşırıqlar fikirləşmək olar.
Tənəffüs üçün sadə oyun-tapşırıqlardan tədricən hər bir səsə müəyyən məna yükləməklə
sait və samit səslərin artikulyasiyasına səsin qoşulması ilə ağızdan nəfəs vermənin
öyrənilməsinə keçmək lazımdır. Məsələn, uşaqdan qızın necə ağladığını göstərməsini xahiş
etmək lazımdır (a-a-a). Bu zaman izləmək lazımdır ki, hava axını ağızdan xaric olsun. A
səsini tələffüz edərkən dil ucu ilə alt kəsicilərə toxunmalıdır. Üz əzələləri sakitdir. İlk
dövrlərdə bütün sait səslərin tələffüzündə bu vəziyyətə riayət edilir.
Belə tapşırıqlara nümunə göstərək:
Alovu necə söndürürlər? (f)
Parovoz necə səs çıxarır? (u)
Poroxod necə səs çıxarır? (ı)
Sən necə böyüksən? (o)
Külək necə səs çıxarır? (v)
Dişlərlə necə nəfəs alırıq? (s)
Ağcaqanad necə vızıldayır? (z)
Qaz necə hücum edir? (ş) (dil ucu yuxarı qalxmış)
Böcək necə səs çıxarır? (j) (dil ucu ş səsində olduğu kimi yuxarı qalxmış)
Üşümüş əllərimizi necə isidirik? (x).
Tələffüzün düzgünlüyünü ağıza pambıq yaxınlaşdırmaqla və ya düzülmüş siqaret
kağızlarının tərpənməsi ilə yoxlamaq olar, hansı ki, nəfəs verdiyi zaman uşaqdan "qorxurlar"
və "titrəyirlər".
Oyun-tapşırıqları uşağı bezdirmədən, onu tədricən dərsə alışdıraraq aparmaq lazımdır.
Səsləri və sözləri tələffüz etdiyi zaman uşağın ağzının açılmasına çox diqqət etmək
lazımdır (damaq yarığı olan uşaqlarda demək olar ki, dodaqları tərpətmədən danışmaq
tendensiyası olur).
Loqopedin və valideynlərin vəzifəsi uşağa səslərin və sözlərin artikulyasiyasını görməyə
kömək etmək, onun diqqətini oraya cəlb etməkdir. Bu dəqiq tələffüzün inkişafını təmin
edəcək.
İnkişaf etmiş nitqin formalaşdırılması zamanı öz nitqində qabarıq göstərməklə uşağın
diqqətini ağızdan nəfəs verməyə yönəltmək lazımdır.
Əgər erkən yaşlarda nitq pozuntusunun profilaktikası aparılmazsa, bu zaman əməliyyat
anına qədər nitq pozuntusu qismən stabil olacaq və onun normallaşdırılması üçün ciddi
loqopedik işlər tələb olunacaq.
Nəticələr. Açıq rinolaliya zamanı loqopedik işlər həm əməliyyata qədər həm də
əməliyyatdan sonra vacibdir.
İşdə əsas şərt nitq aparatının sağlam hissələrini aktivləşdirmək hesab olunur.
Metodikanın əsasında ağızdan nəfəs vermə ilə nitq diafraqmalında fizioloji tənəffüsün
tədricən təkrar vərdiş edilməsi dayanır. Bu zaman dilin ağız boşluğunda vəziyyətinin düzgün
olmasına xüsusi diqqət yetirilir.
İş prosesində bütün səslər yenidən formalaşdırılır, onların artikulyasiyası ciddi müəyyən
olunmuş tapşırıqlarla hazırlanır. Bu tapşırıqlar sistemində nitq aparatı əzələlərinin fizioloji
qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə dayanmalıdır.
Səslər üzərində işlərin davamı səslərin artikulyasiya bazasının hazırlığı ilə
müəyyənləşdirilir (dayaq səslərdən istifadə ilə). Bu ardıcıllıq düzgün nitq tənəffüsünün və
artikulyasiya aparatının əvvəlcə üst sonra isə orta hissəsinin inkişafını nəzərdə tutur.
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Düzgün tələffüz üzərində işlər zamanı uşağın öz nitqinə eşitmə ilə nəzarət etməsinin
inkişaf ardıcıllığını izləmək vacibdir: əvvəlcə loqoped uşağı səsə nəzarət etməkdən maksimal
dərəcədə yayındırır; səslərin avtomatikləşdirilməsi üçün dərrakəli eşitmə nəzarətini əlavə edir.
Əməliyyata qədərki işlərdə tələffüzün formalaşdırılmasından başqa şəxsiyyətin
korreksiyasına da ciddi diqqət ayrılır.
Bütün loqopedik işlər maksimal dərəcədə əyani olmalıdır, uşaqlar üçünsə həm də
emosional olmalıdır.
Uronaplastikadan sonra xəstələrlə iş əməliyyata qədər nitq hazırlığının olub olmaması və
nə dərəcədə olması ilə və əməliyyatın nəticəsilə müəyyənləşdirilir. Loqopedin əməliyyatdan
sonrakı işi əldə edilmiş tələffüz vərdişlərinin yeni şəraitdə möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir.
Uronaplastikadan sonra xəstənin diqqəti öz nitqinə eşitmə nəzarətinə cəlb edilməlidir.
Nitqdə cüzi də olsa burun çalarları olduğu təqdirdə əməliyyatdan sonrakı işlər tamamilə eyni
əməliyyata qədərki işlər kimi aparılmalıdır.
Anadangəlmə yarıq zamanı nitq qüsurunun profilaktikası tibbi və pedaqoji vasitələrlə
mümkündür. Pedaqoji işlərin məqsədi uşağın diqqətini artikulyasiyaya yönəltmək və xüsusi
tapşırıqların köməyilə dilin ağız boşluğunda qüsurlu mövqeyini aradan qaldırmaq və ağızdan
nəfəs verməni formalaşdırmaqdır.
Yumşaq damaq toxumalarının elastikliyi və plastikliyinin artmasının stimullaşdırılması,
eyni zamanda udlağın arxa divarının aktivləşdirilməsi, həmçinin yumşaq damağın udlağın üst
sıxıcıları ilə yetərli kontaktına nail olmaq üçün növbəti tapşırıqlar tövsiyə edilir:
1) Udqunmaq zamanı "şişirilmiş şar", "boğazı həkimə göstərmək" imitasiyası yaratmaq;
2) İsti nəfəs vermə;
3) Aktiv nəfəs vermə ilə və İ, E, A, O, U, I saitlərinin tələffüzü ilə qəsdən öskürmə (dil alt
dişlərin yanında);
4) İ, E, A, O, U, I saitlərini tələffüz etməklə əsnəmək;
5) Başı arxaya etməklə boğazı yaxalamaq;
6) Tapşırıq üzrə yumşaq damağın öz səthində yuxarı-aşağı ixtiyari hərəkəti və ağızın açıq
vəziyyətində onun gərginliyi (hərəkətlərə güzgü qarşısında nəzarət);
7) Əsnəməklə birlikdə ağızdan nəfəs almaq və ağızdan nəfəs vermək (yumşaq damaq
gərgindir);
8) Yüksək reqistrdə melodiya oxumaq
9) Eyni anda ağızdan və burundan nəfəs alma - ağızdan nəfəs vermə - sürətli, təkanşəkilli
nəfəs vermə (damaq gərilmiş halda), suyu, ağız suyunu kiçik hissələrlə udmaq (həmin hissi
dərk etmək və yadda saxlamaq) ;
10) Yüngül öskürməklə diafraqma sahəsini basmaq yolu ilə qusma hərəkətinin imitasiyası;
11) Udlağın yan və arxa əzələlərini stimullaşdıran "mm' mm' mm' "birləşməsini bir nəbzdə
tələffüz etmək.
12) Damaq-udlaq sahəsinin və qarın əzələlərinin gərilçəsi ilə bir-birinə yaxınlaşdırılmış
dodaqlar arasından havanın "itələnməsi".
5, 9, 10, 11, 12-cidən başqa göstərilmiş bütün tapşırıqları mütləq yoxlamaq lazımdır.
Güzgü qarşısında və ya kinestetik hissiyyatın köməyi ilə həm yumşaq damağın həm də
udlağın arxa divarının gərginliyi (bu zaman dil ucunu alt kəsicilərin yanında saxlamaq
lazımdır).
Qəbul edilmişdir ki, ağız suyu udulan zaman yumşaq damağın gərginliyi hər zaman
əlifbadakı səsləri tələffüz etdikdə yaranan gərginlikdən daha çoxdur.
Beləliklə, prof. İs. Rubinov qeyd edir ki, udqunmağa hazırlaşdıqda yumşaq damaq
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qalxmağa başlayır, lakin qida topasının udlaq sahəsindən keçdiyi an o, horizontal vəziyyətdə
olur. Udqunmaq üsulundan yalnız ona görə istifadə edirik ki, uşaqlar "yumşaq damağı gizlət,
qaldır" ifadəsini hissiyyatla dərk edə bilsinlər və ilk dərsdə dəfələrlə məşqdən sonra yumşaq
damağın hərəkətini dərrakəli şəkildə idarə edə, ən əsası isə onun hərəkətini hiss edə bilsinlər.
Əlavə olaraq, əlinin arxa hissəsilə yoxlamaqla uşaq əvvəlcə qalın sonra incə səs verməklə
möhkəmlənmiş sait səslərin və onların birləşmələrinin getdikcə saylarını artırmaqla məşq edir
(İİ, EE, AА, OО, İİ, EЕ, EO, АE, АА, АО). Tapşırığın düzgün yerinə yetirilməsi üçün
artikulatora müəyyən mövqe verilir: ağız kənarları qıraqlara dartılmış, alt çənə yastılanmış
dillə birlikdə bir qədər önə çıxarılmış. Artikulyayorların bu vəziyyətdə olması sait səslərin, o
cümlədən O, U arxa sıra fonemlərinin daha açıq tələffüzünü təmin edir.
Damaq-udlaq əzələlərinin verilmiş aktiv tapşırıqlarından başqa, yumşaq damaq sistemli
şəkildə masaj edilir. Bunun üçün əsas əlin baş barmağı ilə səthi sığallama (30 s), kəsintili və
enerjili sığallama (30 s) aparılır, bu zaman barmaq sıçrayışla və ritmik olmaqla udlağın arxa
divarına doğru hərəkət etdirilir; sonra spiralvari ovxalama (1 dəq.), daha sonra intensiv
ovxalama və yavaş tempdə əzmə. Bütün bu hərəkətlər əməliyyatdan sonrakı tikiş xətti ilə
geriyə udlağın arxa divarına qədər aparılır. Bu zaman, barmaq yumşaq damağa toxunan kimi
qusma refleksi yaranır, nəticədə udlaq halqası birdən quruyur. Tədricən dil ağız boşluğunda
yastı mövqe tutur və qusma refleksi zəifləyir. Masajı gündə bir neçə dəfə (5 dəfən 8dəfəyə
qədər), hər dəfə 2 dəqiqə olmaqla 6-8 ay müddətində aparmaq lazımdır. Əlavə olaraq, masaj
yerinə yetirilərkən davamlı olaraq E, А, О səsləri tələffüz olunur. Masajı qrup
məşğələlərindən və bunun xaricində də ev şəraitində müstəqil yerinə yetirmək tövsiyə edilir.
Fizioterapiya prosedurundan yumşaq damağın elektrostimulyasiyası (10-15 prosedur), daha
az hallarda isə elektromasaj tətbiq edilir. Yumşaq damağı aktivləşdirərək uşaqlar intensiv
olaraq ağızdan nəfəs vermə və nitq tənəffüsününün inkişafı üçün şərait yaradırlar.
Məqalənin aktuallığı. Damaq yarığı ilə anadan olmuş uşaqda ağır rinolaliya qüsurunun
əmələ gəlməsi üçün böyük zəmin yaranmış olur. Lakin müasir tibbi və pedaqoji tədbirlər bu
qüsuru tam və ya qismən aradan qaldıra bilir. Zamanında tibbi müdaxilə də böyük məna
daşıyır (əməliyyatla müalicə və ya obturatordan istifadə). Lakin əməliyyat müdaxiləsinin
zamanı haqqında həkimlərin fikirləri çox vaxt müxtəlif olur. Buna görə də bir çox səbəblərdən
hələ hər zaman vaxtında tibbi yardım almaq imkanı yoxdur. Bu nöqteyi nəzərdən seçilən
mövzu aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə həm damaq yarıqlarının profilaktikası üzrə, həm də
damaq əzələlərinin fəallaşdırılması üzrə iş sistemi göstərilib.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə loqopedik iş sisteminin ardıcıllığı
göstərilib. Loqopedin və valideynlərin vəzifələri qeyd olunub və onların uşağa profilaktika
müddətində yardım olmaları göstərilib. Məqalə həm loqopedlər, həm də rinolaliyalı uşaqların
valideynləri üçün yararlıdır.
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Профилактика речевых нарушений при
врожденных дефектах неба
Резюме
Врожденная расщелина неба является гарантом возникновения у ребенка тяжелой
формы ринолалии. Но современные медицинские и педагогические мероприятия дают
возможность полного или частичного устранения данного дефекта.
В процессе работы звуки формируются, их артикуляция закрепляется специально
отобранными определенными заданиями. В системе данных заданий физиологическая
взаимосвязь мышц речевого аппарата.
Продолжение работы над звуками определяется звуковой артикуляционной базой
(использование опорных звуков). Профилактика речевых нарушений при врожденных
расщелинах возможна при помощи медицинских и педагогических способов.
N. Huseynova

The prevention of speech during congenital
malformations of the palate
Summary
There is a great ground for the occurrence of severe rhinolalia defect in a child who born
with spinal cord. But modern medical and pedagogical measures can completely or partially
remove this defect. All sounds are reformed in the work process and their articulation are
prepared with strictly defined assignments. In the system of these tasks should be stopped to
use of physiological interactions of speech apparatus muscles.
Continued work on sound is determined by the preparation of the articulation base of
sounds. (with the use of base sounds). The prevention of speech defect in congenital
hemorrhoids is possible by medical and pedagogical tools.
Redaksiyaya daxil olub: 19.05.2018
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Daun sindromunun prenatal diaqnostikası
Səlbi Abasova
ADPU-nun “Korreksiyaedici təlim" kafedrasının
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertantı
E-mail: s-asadzade@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. N. Hüseynova,
ped.ü.f.d. S. Aslanova
Açar sözlər: trisomiya, prenatal, meyoz, kariotip, xromosom, diaqnostika, skrininq testlər
Ключевые слова: трисомия, пренатальный, мейоз, кариотип, диагностиа, скрининг
тесты
Key words: trisomy, prenatal, meiosis, karyotype, diagnosis, screening tests
Uzun illər ərzində tədqiqatçıları Daun sindromunun yaranma səbəbləri maraqlandırırdı.
Lakin, 21-ci cüt xromosomunu başqa bir cütə yapışmağa nə vadar edir sualına cavab hələ də
tapılmayıb. Daun sindromunun yaranmasına gətirib çıxaran mümkün səbəblər kimi bir sıra
amillər nəzərdən keçirilmişdir. Bir çox tədqiqatçılar belə qənaətə gəlmişlər ki, uşağın Daun
sindromu ilə dünyaya gəlməsinə əsas səbəb ananın yaşı ola bilər.
Artıq məlum olduğu kimi qız uşaqları müəyyən sayda yumurta hüceyrələrlə dünyaya
gəlirlər və bütün həyatları boyu yeni yumurta hüceyrələr yaranmır. Hələ embrion dövründən
yumurta hüceyrələrdə meyoz prosesi başlayır. Ovulyasiyaya yaxın bir müddətdə meyoz
prosesi bitənə qədər hər bir yumurta hüceyrə “gözləmə vəziyyəti”ndə olur. Çox güman ki,
yumurta hüceyrələr qocaldıqca və uzun müddət ərzində meyoz zamanı “gözləmə
vəziyyəti”ndə olduqca, xromosomların yapışqanlığı və düzgün olmayan bölünməsi baş verir.
Tədqiqatlar sübut edir ki, qadın yaşlaşdıqca, yumurta hüceyrələrin problemli bölünməsi
ehtimalı artır. Lakin gənc anaların da Daun sindromlu uşaqları dünyaya gəldiyi faktdır.
Tədqiqatçılar ananın yaşından başqa ətraf mühitin bir sıra amillərinin və şəxsi vərdişlərin
də xromosomların düzgün bölünməməsinə təsir edə biləcəyini tədqiq etmişlər. Ehtimal olunur
ki, nikotin yumurta hüceyrənin qanla təchizatını pozur, nəticədə meyoz zamanı fəsadlar
yaranaraq hipoksiya (oksigen çatışmazlığı) baş verir. Tədqiqatçılar radiasiyanın ananın
orqanizminə təsirini ilə Daun sindromlu körpənin dünyaya gəlməsi arasında əlaqə axtararaq
bir sıra araşdırmalar aparsalar da, bir-birinə zidd olan və fərqli nəticələr əldə etmişlər.
Həmçinin Daun sindromlu uşağın dünyaya gəlməsində atanın rolu da demək olar ki, tam
araşdırılmamışdır. Bəzi alimlərin fikrincə, ata yetkin həyatı ərzində mütəmadi olaraq yeni
spermatazoidlər yaratmağına baxmayaraq “yapışqan” genlərin yaranmasına genetik meylli
ola bilər.
Ailədə Daun sindromlu uşaq dünyaya gəldikdə valideynləri sonrakı uşağın da belə bir
diaqnozla olub-olmayacağı narahat etməyə başlayır. Cavab Daun sindromunun formasından
və ailənin genealoji tarixindən asılıdır. Birinci uşaq Daun sindromlu olduqda ikincinin də bu
diaqnozla doğulması ehtimalı 1:100 nisbətindədir. Bu nisbət ananın yaşı 40 və daha artıq
olduqda yüksək ehtimaldır. Ümumiyyətlə, 40 yaşından sonra, artıq ailədə Daun sindromlu
uşağın olub-olmamasından asılı olmayaraq, bütün qadınlar üçün risk amili yüksəkdir. Alimlər
hesab edirlər ki, bəzi qadınlarda xromosomların bölünməzliyinə (ayrılmamasına) genetik
meyllilik mövcuddur. Anada və ya atada (hətta valideynlərdə Daun sindromu olmasa da)
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mozaisizm nəticəsində normal xromosom yığımlı reproduktiv hüceyrələrlə (spermatazoidlər
və ya yumurta hüceyrələr) yanaşı bir neçə trisomiya-21 xromosomlu hüceyrələrin də olması
ayrı-ayrı cütlüklərdə Daun sindromlu körpənin təkrar dünyaya gəlməsi riskini yüksək edir.
Ailədə Daun sindromunun translokasiya forması olan uşaq varsa, bu sindromun təkrar
təzahürünün olması riski valideynlərdə balanslaşmış translokasiya olmadıqda 1:100
nisbətində olur. Əgər valideynlərdə balanslaşmış translokasiya varsa, Daun sindromunun
təkrarı riski dəfələrlə artır. Bu risk daşıyıcı valideynin cinsində bilavasitə asılıdır. Əgər
daşıyıcı anadırsa risk 1:10 nisbətində, əgər daşıyıcı atadırsa 1:20 nisbətində ehtimal olunur.
Uşaqda Daun sindromunun hansı fomasının olmasını müəyyən etmək üçün uşağın və onun
valideynlərinin kariotipinin genetik müayinəsi aparılmalıdır. Əgər valideynlərin kariotipində
balanslaşmış translokasiya aşkar olunarsa, onların uşaqlarının da daşıyıcı olacaqları ehtimal
olunur. Əgər uşaqda trisomiya - 21-in translokasiya forması aşkar olunmursa, onda
valideynlərin və ya digər uşaqların kariotipini tədqiq etməyə ehtiyac olmur. Gələcək
valideyndə balanslaşmış translokasiya olduqda, müasir reproduktiv texnologiyalar
mayalanmış yumurta hüceyrəni Daun sindromunun və ya digər xromosom pozulmasının
olmasını hələ implantasiyadan əvvəl aşkar etmək imkanı verir. Daun sindromunun prenatal
diaqnostikası ailə üçün aşağıdakı imkanları yaradır :
— Daun sindromunun təbiətini öyrənmək ;
— Eyni regionda yaşayan Daun sindromlu övladları olan digər valideynlərlə əlaqə
yaratmaq;
— Doğuş zamanı müvafiq tibb personalının iştirakını təmin etmək (məsələn, uşaqda ürək
çatışmazlığı olacağı məlum olarsa);
— Erkən inkişaf imkanları və cəmiyyətdə olan dəstək üsulları ilə tanış olmaq;
— Ailəni və ətrafındakıları uşağın dünyaya gəlişinə emosional hazırlamaq.
Skrininq testlər ABŞ-da standart proseduradır. Embrionda Daun sindromunun və ya hər
hansı bir digər pozulma riskinin olub-olmadığını təyin etmək üçün hər bir hamilə qadına
skrininq-testlərdən keçmək təklif olunur. Adətən həkimlər kimin əlavə olaraq prenatal
müayinədən keçməyinin vacib olduğunu müəyyənləşdirmək üçün bu testlərdən istifadə edirlər.
Skrininq-testlərin köməyilə Daun sindromunun olmasını 100%-dək təyin etmək mümkün
deyil. Skrininq-testlərin ən geniş yayılmış növlərinə ananın qanının analizi və ultrasəs
müayinədir. Normalda hamiləliyin ilk trimestrində qadının hər iki müayinədən keçməyi
məsləhətdir. Lakin hamilə qadınlar öz seçimlərində azaddırlar və müayinə növünü öz istəkləri
ilə də seçə bilərlər.
Embrionun Daun sindromu və sinir borusu qüsurları (spina bifida- fəqərə yarığı) riskinə
nə dərəcədə meylli olduğunu təyin edən müxtəlif prenatal qan analizi növləri var. Embrionda
Daun sindromunun mövcudluğunun dəqiq qiymətləndirilməsi dördkomponentli skrininq
vasitəsilə mümkündür. Bu ananın qanında dörd tərkibin səviyyəsinin sadə analizidir: alfafetoprotein (AFP), insanın xorioniki qonodotropini (İXQ), konyuqasiya olunmamış estirol və
A-ingibin. Alfa-fetoprotein (AFP)- hər bir embrion tərəfindən ifraz olunaraq ananın qanına
və amniotik mayeyə keçən zülaldır. Ananın qanında AFP-nin aşağı səviyyəsi Daun
sindromunun, yuxarı səviyyəsi isə fəqərə yarığının olmasının göstəricisidir. Bu səbəbdən AFP
marker adlanır. Ananın qanında olan hər dörd komponentin ölçülməsi embrionda Daun
sindromunun və ya digər anadangəlmə qüsurların yaranmasını dəqiq proqnozlaşdırmağa
imkan verir. Hamilə qadınlara on beşinci həftə ilə iyirminci həftə arasında dörd komponentli
testdən keçmək təklif edilir. Lakin bu müayinənin altıncı və səkkizinci həftə arasında
keçirilməsi daha dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verir. Bu diaqnostik test deyil. Onun
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vəzifəsi uşaqda bu və ya digər genetik patalogiyanın olub-olmayacağı ehtimalını müəyyən
etməkdir. Skrininq-testin nəticələri ananı və həkimi uşaqda genetik pozulmaların yaranması
riskinin yüksək olması və ya əksinə belə bir təhlükənin ümumiyyətlə olmaması haqqında
xəbərdarlıq edir. Həkimlər qan analizinin nəticələrini qiymətləndirərkən bir çox amilləri, o
cümlədən, hamiləlik müddətini, ananın siqaret çəkib-çəkməməsini, ananın xronoloji yaşını,
iki və ya daha artıq embrionun mövcudluğunu nəzərə alırlar. Əgər nəticələr normaya uyğun
gəlmirsə, bu zaman embrionun yaşını təyin etmək və anatomik anomaliyaların mövcudluğunu
ayırd etmək üçün ultrasəs müayinə təyin olunur. Qan analizi Daun sindromlu uşağın dünyaya
gəlmə riskinin böyük olduğunu təsdiq edərsə, bu zaman ananın yaşı nəzərə alınaraq
amniosentez keçirilməsi tövsiyə olunur. Dördkomponentli analiz skrininq testlərə aiddir, buna
görə də yanlış müsbət nəticə ehtimalını istisna etmək olmaz. Bu o deməkdir ki, testin
nəticələri hər hansı bir anadangəlmə qüsurun olmadığı halda, onun mövcudluğu haqqında
xəbər verə bilər. Dördkomponentli analizin dəqiqliyi 86 % təşkil edir.
Ultrasəs müayinə-hamiləlik zamanı ananın çanaq orqanlarının və embrionun vizual
müşahidə metodudur. Bu embrionun təhlükəsiz, qeyri invaziv, dəqiq və qənaətli müayinə
üsuludur. Ultrasəs aparatı yüksəktezlikli səs dalğaları ötürür və həmin dalğalar orqanizmin
toxumaları tərəfindən müxtəlif cür əks olunur. Əldə olunan məlumat təhlil olunaraq ultrasəs
şəkillər formasında manitora çıxarılır. Prenatal ultrasəs müayinədən hamiləlik dövründə
embrionun vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, bətndaxili yaşın təyin olunması, əkizlərin ayırd
edilməsi, embrionun inkişafı və ürəyinin işləməsinə nəzarət, eləcə də rüşeymin inkişaf
qüsurlarının monitorinqi üçün geniş istifadə edilir. Prenatal ultrasəs müayinə
dördkomponentli skrininqin nəticələri normanı çox aşdıqda xüsusilə tövsiyə olunur.
Tədqiqatlar göstərir ki, xromosom pozulmaları olan embrionlarda boyunun arxa tərəfində dəri
qatı həddindən artıq qalın olur, burun sümüyü isə inkişafdan qalır. Hamiləliyin ilk
trimestrində ultrasəs müayinənin köməyilə həkimlər uşağın boynunun arxa hissəsində dərialtı
mayenin miqdarını ölçə bilərlər. Əgər boyunun qalınlığı 3 millimetrdən artıqdırsa, bu Daun
sindromunun və ya digər xromosom pozulmalarının olmasına dəlalət edir. Belə müayinələr
mürəkkəb skanerlərlə ultrasəs exoqrafiya üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssislər tərəfindən
aparılmalıdır.
Bütün hamilələrə tövsiyə olunan skrininq-testlərdən başqa iki daha dəqiq invaziv prenatal
müayinə yolları var: amniosentez və xorionun biopsiyası. Bəzi hallarda kordosentezdən də
istifadə olunur. Bu prenatal müayinə embrionun hələ bətndaxili dövrdə xromosom yığımını
müəyyən etməyə imkan verir. Son dövrlərədək bu testlər bir qayda olaraq, ancaq 35 yaşdan
yuxarı analara təklif olunurdu. Belə ki, bu yaşda Daun sindromlu uşağın anadan olma riski
daha yüksəkdir.
Amniosentez hamiləliyin 15-ci həftəsi ilə 17-ci həftəsi arasında keçirilir. Prosedurun
əvvəlində həkim ultrasəs vasitəsilə embrionu, uşaqlığı, plasentanı, amniotik mayeni müayinə
edir. Prosedur zamanı ananın qarın boşluğundan uşaqlığına keçərək çox nazik iynə vasitəsilə
analiz üçün bir qədər amniotik maye götürülür. Amniotik mayedə embrion hüceyrələri
olduğundan həkimlər xromosom yığımını tədqiq edərək uşaqda Daun sindromunun və ya
digər hər hansı bir genetik pozulmanın olmasını təyin edə bilərlər. Amniosentezin nəticələri
12-14 gün ərzində əldə olunur və daha dəqiq məlumat verir. İlk dəfə amniosentezdən XX
əsrin 60-cı illərinin sonunda istifadə etməyə başlamışlar. O dövrdən etibarən 100 000-lərlə
hamilə qadın bu prosedurdan keçib. Bu prosedurun təhlükəsiz və sıradan biri olduğuna
baxmayaraq, kiçik faizlə fəsadlar qeydə alınıb. Fəsadlar arasında 1:200 nisbətdə hamiləliyin
pozulmasına, qıcolmalara, qanaxmalara təsadüf olunur .
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Xorionun biopsiyası hamiləliyin birinci trimestrində X-XI həftələr arasında keçirilən
prenatal diaqnostikadır. Bu diaqnostikanın amniosentezə nəzərən daha müasir olmasına
baxmayaraq, xorionun biopsiyası ancaq təcrübəli həkim tərəfindən və məhz bu sahədə
mütəxəssislər tərəfindən toxumaların laboratoriyada tədqiq olunduğu təqdirdə dəqiq və
təhlükəsiz ola bilər. Amniosentezdə olduğu kimi bu prosedur da qadının və embrionun
ultrasəs müayinəsi ilə başlayır. Bundan sonra qarın boşluğundan nazik iynə vasitəsilə xorion
villərindən (plasenta toxumasından törəmələr) bir qədər nümunə götürülür. Villərin
hüceyrələri embrionun toxuması olduğundan xromosom yığımını tədqiq etmək olar.
Nəticələrin əldə olunmasına 7-10 gün vaxt lazım olur. Bir sıra hallarda, məsələn
məhdudlaşdırılmış plasentar mozaisizm olduqda xorionun biopsiyası vasitəsilə
diaqnozlaşdırma çətinləşir. Belə olduqda mozaisizm ancaq plasentada mövcud olduğu halda
embrionda olmaya bilər. Amniosentez prosedurundan fərqli olaraq xorionun biopsiyasından
sonra hamiləliyin pozulması və ya infeksiya, qanaxma, amniotik mayenin axması kimi digər
fəsadlara daha tez-tez rast gəlinir. Bir sıra hallarda isə xorionun biopsiyasının çox erkən
vaxtda keçirilməsi oynaqlarında anomaliyalar olan (əl və ya ayaqlarda barmaqların olmaması)
uşaqların dünyaya gəlməsinə səbəb olmuşdur. Buna görə də bu prosedur ancaq hamiləliyin X
həftəsindən sonra tövsiyə olunur.
Kordosentez embrion uşaqlıqda yerləşərkən göbək ciyəsi vasitəsilə qan nümunəsinin
götürülməsi prosedurudur. Qan nümunəsinin dəridən umbikal götürülməsi invaziv olaraq
gündəlik diaqnostik prosedur sayılmır. Əgər embrionda təcili olaraq bu və ya digər qan
xəstəliyinin ehtimalı riski qiymətləndirilməlidirsə, ya da xromosom analizi vacibdirsə
kordosentez təyin olunur. Bu müayinənin nəticələri çox dəqiq olsa da, ondan sonra
hamiləliyin pozulması riski ola bilər. Bu diaqnostika hamiləliyin son həftələrində, adətən 18ci həftədən sonra keçirilir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə Daun sindromunun yaranma səbəblərinin araşdırılması
baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müxtəlif tədqiqatların
nəticələrinə istinad edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Prenatal testlər hamiləliyin ilk mərhələlərində
embrionun xromosom yığımını tədqiq etmək imkanını verir. Daun sindromunun prenatal
testləşdirdirilməsinin bütün növləri pasiyentin öz razılığı ilə keçirilir. Hər bir halda həkim hər
bir prosedurun, fəsadları, mənfi və ya müsbət nəticələri haqda pasiyentə ətraflı məlumat
verməlidir.
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S. Abasova

Пренатальная диагностика синдрома Дауна
Резюме
Генетическое исследование кариотипа ребенка и его родителей должно быть
выполнено для определения синдрома Дауна. Если у родителей обнаружится
сбалансированная транслокация, то их дети, вероятно, будут носителями этого
синдрома. Если у ребенка не трисомия 21, то нет необходимости исследовать кариотип
родителей или других детей в семье. Если будущий родитель имеет сбалансированную
транслокацию,
современные
репродуктивные
технологии
позволяют
в
оплодотворенной яйцеклетке обнаружить синдром Дауна или другие хромосомные
дефекты перед имплантацией.
S. Abasova

Prenatal Diagnosis of Down syndrome
Summary
A genetic study of the cerotype of the child and his parents should be performed to
determine the Down syndrome. If the parents find a balanced translocation, then their children
are likely to be carriers of this syndrome. If the child does not have trisomy 21, then there is
no need to investigate the cerotype of parents or other children in the family. If the future
parent has a balanced translocation, modern reproductive technologies allow Down syndrome
or other chromosomal defects to be detected in the fertilized egg before implantation.
Redaksiyaya daxil olub: 19.05.2018
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Məktəbə hazırlıq qruplarında fiziki tərbiyə
məşğələlərinin təşkili yolları
Aysel Ağayeva
Azərbaycan Pedaqoji Universiteti
E-mail: houston18@rambler.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. M.İ. İlyasov,
ped.ü.f.d., dos.P.M. Həsənova
Açar sözlər: tərbiyə, inkişaf, uşaq, məşğələ, oyun
Ключевые слова: воспитание, развитие, ребенок, упражнения, игры
Key words: upbringing, development, child, lesson, game
Hər bir uşağa kiçik yaşlarından düzgün tərbiyə vermək, onun əqli və fiziki imkanlarını
yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək, gələcəkdə öz vətəninə, xalqına layiq bir övlad kimi
yetişdirmək vacibdir. Bu istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin atdığı addımlar danılmazdır.
Dövlətimizin uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi tərbiyəsinə, inkişafına göstərdiyi diqqət, gənc
nəslin üzləşdiyi problemlərin həlli dövlətimizin əsas prioritetidir.
Sağlam bədənə, düzgün əxlaqa və intellektual düşüncəyə sahib olmuş, bir sözlə, fiziki və
mənəvi cəhətdən inkişaf etmiş gənclərin hazırlanması ölkəmizdə məqsədyönlü və ardıcıl
formada həyata keçirilir. Bunun üçün cəmiyyətin təhsil, idman, səhiyyə ilə əlaqədar sahələri
öz işlərini kompleks və sistemli şəkildə qurmağa çalışırlar. Bununla yanaşı, günümüzün vacib
məsələlərindən olan uşaqların fiziki və mənəvi inkişafının təməli ailədə qoyulur. Mənəvi və
fiziki sağlamlıq bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəlidir. Çünki mənəviyyat pozulanda gənc nəslin fiziki
sağlamlığı da pozulur. Buna görə də həm valideynlər, həm də cəmiyyət bu məsələlərə ciddi
fikir verməlidir. Dünya təcrübəsi göstərmişdir ki, mənəvi və fiziki sağlamlıq xalqın ümumi
sağlamlığı, onun bu günü və gələcəyidir.
Əsası məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində qoyulan bu işin səmərəli təşkili müasir
pedaqoji dəyərlərə söykənir. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların başlıca fəaliyyətində mütəhərrik
idman oyunlarına geniş yer verilir. Tədqiqatçılar uşaqların fiziki və mənəvi inkişafında qədim
tarixə malik xalq oyunlarının rolunu yüksək qiymətləndirirlər. Bu cür oyunlar uşaqlarda xalq
adət-ənənələrinə dərin hörmət hissi aşılayır, onlarda mili-mənəvi dəyərlərə hörmət hissini
formalaşdırır. Pedaqoqlar uşaqların hərtərəfli fiziki hazırlığına nail olmaq üçün, mütəhərrik
oyun növləri ilə yanaşı, düşüncə tələb edən intellektual oyunların vacibliyini də qeyd edirlər.
Uşaq bağçalarında təlim-tərbiyənin başlıca prinsiplərindən biri fiziki tərbiyə proqramında
təlimlə tərbiyənin üzvi şəkildə uzlaşdırılması, uşaqların hərtərəfli və ahəngdar inkişafıdır. Bu
istiqamətdə təhlillər göstərir ki, fiziki tərbiyə üzrə iş məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindəndir. Bu, tərbiyəçilərin və həkimlərin nəzarəti altında xüsusi
proqram vasitəsilə həyata keçirilir. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində məktəbə hazırlıq
qruplarında səhər gimnastikasının təşkilində əsas məqsəd uşaqların sağlamlığının
möhkəmləndirilməsi, düzgün fiziki inkişaf və uşaqların qamətinin formalaşmasıdır.
Tədqiqatlar və təcrübələr göstərir ki, bədən tərbiyəsi məşğələsi uşaqların idman hərəkətlərinə
müntəzəm yiyələnməsinin əsas formasıdır. Məşğələ prosesində qarşıya qoyulan vəzifələrin
ardıcıl yerinə yetirilməsi uşağın mənəvi və fiziki gücünü yüksəldir, onları məktəbə, gələcək
ictimai fəaliyyətə hazırlayır. Bu cəhətdən bədən tərbiyəsi məşğələsi uşaqların sağlamlığı üçün
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çox vacibdir və bu məşğələlərin bağçalarda yarım qruplarla həftədə iki dəfə, ilin axırında isə
qrupdakı bütün uşaqlarla birlikdə kiçik, orta, böyük və məktəbəhazırlıq qrupunda həftədə 3
dəfə təşkili məqsədəuyğun hesab edilir. Araşdırmalar göstərir ki, məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrində və orta məktəblərdə idman bayramlarının keçirilməsi uşaqlarda fiziki, əxlaqiiradi keyfiyyətlərin, biliklərin təkmilləşməsinə, idmana marağın artmasına müsbət təsir edir.
İdman bayramları uşaqların fəallığını artırmaqla yanaşı, onlara öz yoldaşlarının uğuruna şərik
olmağı, qaliblərə xoş münasibət bəsləməyi öyrədir.
Bağça yaşlı uşaqların oyunlarının çoxu mütəhərrik oyunlardan ibarətdir ki, bunun da
əsasını müxtəlif hərəkətlər təşkil edir. Hərəkətli oyunlar vasitəsilə tərbiyəçi-müəllim
uşaqlarda yeriş, yürüş, hoppanma, dırmanma, tullanma və s. idman hərəkətlərinin inkişafını
təmin edir. Təcrübələr mütəhərrik oyunların uşaqların hərtərəfli fiziki və mənəvi inkişafına
müsbət təsir göstərdiyini və onlarda şən əhval-ruhiyyə yaratdığını göstərir. Mütəhərrik
oyunlar zamanı uşaqlardan fəallıq, fərasətlilik, çeviklik kimi fiziki keyfiyyətlər tələb olunur.
Paralel olaraq bu oyunlar onlara cəsarətlilik, qətilik, yoldaşlıq və kollektivçilik kimi mənəvi
keyfiyyətlərin aşılanmasında mühüm rol oynayır.
Uşaq bağçalarında fiziki tərbiyənin təşkili. Məktəbəqədər dövr uşağın məktəbə daxil
olanadək orqanizmin inkişafı və insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında vacib bir dövr sayılır.
Çünki məhz bu illərdə möhkəm sağlamlığın, harmonik inkişafın əsası qoyulur. Məktəbəqədər
yaşlı uşaqların tərbiyəsi sistemində fiziki tərbiyə əsas yer tutur. Bu mərhələdə uşağın
orqanizmi tez böyüyüb inkişaf etməklə yanaşı, həm də xarici mühitin təsirlərinə qarşı
müqaviməti zəif olur, ona görə də uşaq tez xəstələnir. Bütün bunları nəzərə alaraq onun
sağlamlığının möhkəmləndirilməsi ön plana çəkilməlidir. Bu dövrdə fiziki hərəkətlərə ehtiyac
çox böyük olur. Yaxşı təşkil olunmuş fiziki hərəkətlər rejimi uşağın bütün həyat fəaliyyətinə,
emosional halının səviyyəsinə və əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir: həyat üçün lazım
olan əsas hərəkətlər tədricən formalaşır, əlaqə dairələri genişlənir. Uşağın hərəkət fəaliyyəti
onun psixi inkişaf vasitəsilə ətraf mühiti dərk etməsi üçün başlıca vasitədir. Məktəbəqədər
dövrdə uşağın fiziki tərbiyə ilə məşğulluğu gələcəkdə onun nəinki fiziki, həmçinin əqli
cəhətdən inkişafına çox kömək edir.
Məzmununa görə fiziki hərəkətlər müxtəlif cür olur. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində
fiziki tərbiyə işi dövlət proqramı əsasında həyata keçirilir. Hər yaş qrupu üçün təşkil olunan
fiziki tərbiyə hərəkətləri proqramı uşaqların hərəkət fəaliyyətində öz əksini tapır və məşqin
məzmununu təşkil edir. Tərbiyəçi uşaqlarla iş zamanı müxtəlif metodlardan istifadə edir:
frontal və fərdi. Əgər bütün uşaqlar eyni vaxtda eyni hərəkətləri yerinə yetirməlidirlərsə, bu
zaman frontal metoddan istifadə olunur. Öyrətmə zamanı hərəkətlərin ardıcıllığı da
gözlənilməlidir. Uşaqlar dörd sıraya düzülür, tərbiyəçi onların iki sırası ilə işləyir. Qalan iki
sıra isə öz yoldaşlarının hərəkətlərini və tərbiyəçinin göstərişlərini izləyirlər. Sonra isə
tərbiyəçi digər iki sıra ilə məşğul olur.
Böyük və məktəbəhazırlıq qruplarında qrup metodundan istifadə edilir. Bu metoddan
istifadə zamanı həm tərbiyəçi uşaqlarla məşğul olur, həm də uşaqlar bildikləri hərəkətləri
sərbəst şəkildə təkmilləşdirməyə çalışırlar. Uşaqlar iki və ya üç qrupda da ola bilərlər. Bu
zaman onlar özlərinə tanış olan müxtəlif hərəkətləri (topla oynamaq, dırmanma, müvazinət
hərəkəti və s.) yerinə yetirə bilərlər. Bir qrupu öyrədərkən tərbiyəçi digər uşaqları öz
diqqətində saxlayır. Onlara öz hərəkətlərinin ardıcıllığının düzgünlüyünə nəzarət etmək
tapşırılır. İşin bu cür təşkili zamanı uşaqlarda cavabdehlik, verilmiş tapşırığı sərbəst yerinə
yetirmək, öz hərəkət keyfiyyətlərini təkmilləşdirmək bacarığı tərbiyə olunur. Məşğələ zamanı
fərdi metoddan da istifadə etmək olur. Bu vaxt bir uşaq tərbiyəçinin nəzarəti altında fərdi
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olaraq tapşırıqları yerinə yetirir (topla hərəkətlər, həlqəni diyirlənmə yolu ilə aparmaq, lentlə
hərəkətlər və s.). Bu metoddan əsasən idman meydançalarında istifadə edilir. Onun
səmərəliliyi işin yaxşı təşkilindən və tərbiyəçinin xüsusi nəzarətinin güclü olmasından asılıdır.
Həmin metod eyni zamanda hərəkət keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi zamanı uşaqlarda fiziki
keyfiyyətlərin-cəldliyin, dözümlülüyün inkişafına da şərait yaradır. Qeyd olunan metodlardan
istifadə, məşğələlərin keçirilmə şəraitindən, tərbiyəçinin qarşıya qoyduğu məqsəddən və onun
nə dərəcədə real yerinə yetirilməsindən asılıdır. Bu baxımdan bir çox sahələrdə olduğu kimi,
fiziki tərbiyənin də özünəməxsus məqsəd və vəzifələri vardır.
Cəmiyyətin və insanların tərbiyə sistemində qarşılarına qoyduğu məqsəd müəyyən ictimai
tələbatlarla şərtlənir. Bununla əlaqədar müstəqil ölkəmizin fiziki tərbiyə sistemində bir
məqsəd güdülür: fiziki cəhətdən inkişaf etmiş, sağlam, yaradıcı əməyə və vətənin müdafiəsinə
fiziki cəhətdən hərtərəfli hazır olan gənclərin tərbiyə edilməsi. Bu məqsəd adamların fiziki
inkişafına, hərbi və fiziki hazırlığına verilən tələblərlə sıx bağlıdır. Fiziki tərbiyənin spesifik
sahələrinə və tərbiyənin digər növlərinə, onların qarşılıqlı əlaqəsinə nəzərən burada mahiyyət
əsas vəzifələrin üç qrupunda açıqlanır:
1. Fiziki keyfiyyətlərin hərtərəfli inkişafı qamətin formalaşmasına, yüksək ümumi iş
qabiliyyətinə nail olmağa və onun uzun illər qorunub saxlanmasına imkan verir.
2. Həyatda vacib olan bacarıq və vərdişlərin sistemli şəkildə formalaşdırılması və lazımi
təkmilləşdirmə dərəcəsinə çatdırılmasına, eləcə də xüsusi biliklərin əldə edilməsinə
istiqamətləndirilir.
3. Milli-mənəvi dəyərlər nəzərə alınmaqla gənclərə mənəvi keyfiyyətlər aşılamaq, şüur və
davranış tərbiyə etmək.
Fiziki tərbiyənin təşkili üçün idman meydançalarının olması vacibdir
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərəki fəallığını düzgün təşkil etmədən, habelə hərəkət
rejimini məqsədəmüvafiq şəkildə qurmadan onların fiziki cəhətdən hərtərəfli inkişafına və
tərbiyəsinə nail olmaq mümkün deyil. Uşaqların rasional aktivliyini təmin etməkdən ötrü
məktəbəqədər müəssisələrdə müasir tələblərə uyğun, hərtərəfli şəraiti olan idman bazaları
yaradılmalıdır. Bu həm binadaxili, həm də ki, həyətyanı sahədə müstəqil oyunların təşkilinə
və keçirilməsinə yararlı olmalıdır. Həyətyanı sahədə idman meydançasının sadə tipli idman
avadanlıqları ilə təchiz olunması məsləhətdir.
Belə meydança təbii torpaq örtüyündən də düzəldilə bilər. Bağçalarda yaradılan
meydançalar fiziki tərbiyə məşğələlərinin, mütəhərrik oyunların keçirilməsində, habelə
uşaqların müstəqil hərəkət fəallığının artırılması üçün də istifadə etməyə imkan yaradır.
İdman meydançası üçün müəyyənləşdirilən sahənin daxilində fiziki tərbiyə və idman
məşğələlərinin təşkili üçün düzgün planlaşdırma aparılmalıdır.
Meydança ətrafı sahələr hamarlanmalı, (məşğələ sahələrinə yaxın ətraflar) və oraya təbii
ot bitkilərinin toxumları səpilməlidir. Norma üzrə bir kvadratmetr sahəyə 15-20 qram toxum
səpilməlidir. Lazım gələrsə, torpağın bir kvadratmetrinə səpilən toxumu 25-30 qrama qədər
artırmaq olar. Ot toxumunun səpilməsi üçün əlverişli vaxt baharın əvvəlindən iyun ayının
ortalarına kimidir. Ot 10 sm qalxdıqdan sonra, onu əllə biçmək olar. İdman meydançası, onun
ətrafındakı sahədən 10 sm hündür olmalı və kənar hissələri azacıq maili olmalıdır ki, yağan
yağış suları meydançada qalmasın, ətraflara süzülə bilsin. Şaquli planlaşdırmadan sonra
meydança bölüşdürülür və idman alətlərinin orada necə quraşdırılması müəyyənləşdirilir.
Beləliklə, idman meydançasında bütün hərəkət növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün şərait
yaradılır. Alət və avadanlıqların çoxluğu və müxtəlifliyi uşaqlara dırmanma, dırmanıb aşma,
sürünüb keçmə hərəkətlərini mənimsətmək üçün tərbiyəçiyə kömək edəcəkdir. Həmin
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hərəkətlərin səmərəli öyrədilməsi gövdə əzələlərinin böyük qrupunun, çiyin qurşağının,
ayaqların, əllərin möhkəmləndirilməsi üçün faydalıdır.
Gimnastika divarı. İdman meydançasına ölçüsündən asılı olaraq, dörd-altı pilləkənli
gimnastika divarı quraşdırmaq olar. Altı pilləkənli gimnastika divarı 120 dərəcə bucaq altında
yerə bərkidilir ki, bu da onun davamlılığını və möhkəmliyini təmin edir. Gimnastika divarının
hündürlüyü 3 m, pillələrinin eni 70-80 sm, pillələrinin bir-birindən məsafəsi 22 sm, hər birinin
diametri isə 15-20 sm olmalıdır. Gimnastika divarının ətrafında 20-30 sm dərinliyində xəndək
qazıb, oranı narın qumla doldurmaqla "yumşaq döşək” düzəltmək mümkündür. Qamətin
formalaşmasına müsbət təsir göstərən alətlərdən biri də uşaqların əllərlə düzünə yerimək üçün
olan alətidir. İdman meydançasında bir-birinə paralel iki belə alət yerləşdirilir.
Əllərlə yerimək üçün alət. Bu alət üfüqi şəkildə dayaqlara bərkidilmiş pilləkən olub, onun
yerdən hündürlüyü 160 sm və 150 sm-dir. Həmin hündürlükdə uşaqlar hərəkətləri yerinə
yetirərkən ayaqlarını torpağa dayaya bilərlər. Pilləkənin eni 50 sm, pillələrinin arası 15 sm,
hər pillənin diametri isə 2,5-3 sm olur. Həmin pilləkənin uzunluğu 3-4 m ola bilər. Bu, qrupda
olan 9-10 uşağa eyni vaxtda iki alətdə müvafiq hərəkətləri icra etməyə imkan verir.
"Çəpiş”. Dırmaşmaq və dırmaşıb aşmaq hərəkətlərini yerinə yetirmək üçün "çəpiş” və
üfüqi şəkildə pilləli gimnastika divarı hazırlamaq olar. "Çəpiş”in hazırlanması çox sadədir.
Yerə diametri 15 sm olan iki tir (ara məsafəsi 90-100 sm) basdırılır. Eyni diametri olan
üçüncü tir onlara yuxarıdan bərkidilir. Maneələrin hündürlüyü 90-100 sm olmaqla,
meydançaya iki cərgədən ibarət 4-8 ədədə qədər "çəpiş” yerləşdirilir. Bu isə uşaqların eyni
vaxtda eyni hərəkətləri yerinə yetirməsinə imkan yaradır.
Əyri qurşaq və yaxud qapıcıq. Başqa bir alət, əyri qurşaq və yaxud qapıcıq adlanır. O,
şaquli düzəldilmiş dəmirdən hazırlanır. Bu alətlərin hər biri meydançada bir-birindən 10 sm
aralı iki cərgədə yerləşdirilir. Qapıcıqların altına linolium döşəmək məsləhətdir. Onu isə hər
dəfə hərəkətləri yerinə yetirməzdən əvvəl silmək lazımdır. Şaquli pillələrlə düzəldilmiş
hasarın pillələri arasından uşaqlar ilanvari sürüşüb keçirlər. Pillələr bərkidilən tirlərin birbirindən ara məsafəsi 40 sm, uzunluğu 3 m, hündürlüyü isə 60 sm olmalıdır.
Qaçış cığırı. Uşaqlara qaçaraq uzununa və hündürlüyə tullanmağı öyrətmək üçün xüsusi
təchiz olunmuş xəndək və qaçış üçün hamar torpaqlı yol lazımdır. Qaçış üçün isə 8 m-dən 12
m-dək uzunluğu olan enli cığır hazırlanmalıdır. Yaxşı olardı ki, bu yolun qaçış istiqaməti
cənubdan şimala doğru olsun, belə olduqda qaçış zamanı uşağın gözünə günəş şüası düşməz.
Xəndəyin uzunluğu 3 m, eni 1,5-2,5 m, dərinliyi isə 40 sm olmalıdır. Xəndəyin divar
hissələrinə ağac lövhələr bərkidilməlidir. Yuxarı yan və arxa kənarlarına vurulan yumşaq
rezinin qaçış yoluna uyğun səviyyədə olmalı, qabaq kənarı isə həmin səviyyədən 2-3 sm
aşağıya ("batmış” şəkildə) çökməlidir. Xəndək narın qumla, yaxud qumla ağac yonqarının
qarışığı ilə doldurulmalıdır. Həftədə bir dəfə xəndək qazılıb yumşaldılmalı, məşğələqabağı
dırmıqla hamarlanmalıdır.
Xəndəyin qabaq kənarından 20-40 sm aralıda təkan vermək üçün lövhə bərkidilir.
Lövhənin yaxşı görünməsindən ötrü onu ağ, yaxud sarı rəngləmək məsləhətdir. Lövhənin eni
20-30 sm, uzunluğu isə xəndəyin eninə bərabər olmalıdır. Uzunluğa tullanan uşaqların
nəticələrini düzgün müəyyənləşdirmək üçün xəndəyin yan kənarına bərkidilən lövhə
(uzununa tullanma ölçülərini göstərən) ölçülərlə xətlənib, şəffaf boya ilə rənglənir ki, bu da
tərbiyəçiyə uşaqların uzununa tullanma hərəkətlərini düzgün yerinə yetirib-yetirməməsini
müəyyən etməyə kömək edir.
Yerindən və qaçaraq hündürlüyə tullanmaq üçün dəyişdirilə bilən dayaqlardan da istifadə
olunur. Hündürlüyə tullanma xəndəyinin yan tərəfində qaçış yoluna müvafiq müəyyən
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məsafələrdə stəkana bənzər metal borular basdırılır. Həmin "stəkanlar”a taxta dayaqlar
bərkidilir (hündürlüyə tullanmanın ölçülərini göstərmək üçün). Dayaqların hündürlüyü 60-70
sm olur, hər 5 sm-dən bir bölgülər göstərilir. Həmin bölgülərə paralel dəliklər açılır. Bu
dəliklərin hər iki ucuna kəndir asmaq üçün mismar vurulur.
Əgər qaçış yolunun məsafəsi 12 m-dən artıqdırsa, onda uşaqlar mürəkkəb olmayan
müəyyən maneələrin üzərindən keçməklə ipin üzərindən hoppana bilərlər. Maneələri dəf
etməklə qaçarkən texniki təhlükəsizliyi gözləmək üçün, yaxşı olar ki, dayaqlara şəffaf rəngli
rezin qaytanlar bağlansın. Qaçış yolunun və hündürlüyə tullanma xəndəyinin yan tərəflərində
təhlükəsizlik zonasının yaradılması da nəzərdə tutulmalıdır. Həmin meydançaya istifadə
olunmuş avtomobil şinləri basdırılır. Onları yol boyu bir-birinin ardınca eninə, yaxud uzununa
iki cərgədə, hər birinin arası 60-70 sm olmaqla yerləşdirmək olar.
Təklif olunan idman avadanlıqları uşaqların gigiyenasını, onların həyatını və sağlamlığını
qorumaq üçün müəyyən tələblərə cavab verə biləcək səviyyədə hazırlanmalıdır. Bunun üçün
aşağıdakı tələblərə əməl olunmalıdır:
1. İdman avadanlıqlarını düzəldərkən, uşaqların anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri və
antrometrik məlumatları nəzərə alınmalıdır;
2. Avadanlıqlar möhkəm və davamlı, habelə keyfiyyətli olmalıdır. Küncləri iti və kəsici
olan alətlərdən istifadə etmək düzgün deyil;
3. Avadanlıqlar, forma və rənglərinə görə, uşaqları özünə cəlb etməlidir. Ağacdan
hazırlanan alətlər yağlı boyalarla, yaxud lakla rənglənməlidir ki, bu, onları nəmişlikdən
qoruya bilsin. Metal hissələrdən düzəldilmiş alətləri isə açıq boyalarla rəngləmək lazımdır ki,
günəş şüalarının təsiri ilə qızmasın.
Alətlərin idman meydançasında quraşdırılması və yerləşdirilməsi zamanı zədələrin baş
verməməsi üçün müvafiq işlər həyata keçirilməlidir. Alətlər elə yerləşdirilməlidir ki,
meydançanın çox hissəsi mütəhərrik oyunların, fiziki tərbiyə məşğələlərinin, idman
bayramları və asudə vaxtların səmərəli keçirilməsi üçün qalsın.
Bütün alətlərin kənar hissələrində təhlükəsizlik zonalarının olması nəzərdə tutulmalıdır.
Alətlər bir-birindən ən azı 2 metr, ağacdan və dekorativ bitkilərdən və skamyalardan 1,5 m
aralıda quraşdırılmalıdır. Uşaqların yerinə yetirdikləri hərəkətlərin onların orqanizminə
hərtərəfli təsirini nəzərə alaraq, idman avadanlıqlarını müvafiq ardıcıllıqla, düzgün
yerləşdirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Alətlərdə edilən hərəkətlər bir və ya bir qrup əzələyə yox,
orqanizmin bütün əzələ qruplarına müsbət təsir göstərməlidir. Həmçinin fizioloji cəhətdən
güclü effektə malik olan hərəkətlər tədricən asta və mülayim xarakterli hərəkətlərlə əvəz
olunmalıdır. Bu, uşaqların çox yüklənməsinin qarşısını almaq üçün lazımdır. Tərbiyəçilər
nəzərə almalıdırlar ki, quraşdırılan avadanlıqlar əyləncə məqsədi daşımır: bu avadanlıqlar
körpələrin fiziki sağlamlığına xidmət etmək üçündür. Məşğələ zamanı tərbiyəçi uşaqların
fəaliyyətini əlaqələndirir, uşaqlar mürəkkəb hərəkətlər yerinə yetirərkən onlara kömək
göstərir və mühafizə olunmalarını təmin edir. Uşaqların məşğələlərdə idman geyimində və
idman ayaqqabılarında olması hərəkətlərin rahat şəkildə yerinə yetirilməsinə imkan verir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə uşaqların fiziki tərbiyəsi ən öndə gedən
məsələlərdən biridir. Uşaqların fiziki tərbiyə üzrə məşğələlərinin öyrənilməsi baxımından
məqalə aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların fiziki tərbiyə üzrə yeni metodlarla məşğələlərin
həyata keçirilməsi elmi yenilik kimi qəbul oluna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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В статье рассказывается о организации учебного процесса по физической культуре в
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preparatory group. Including the necessary inverters for the organization of the educational
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Məktəb riyaziyyat kursunda kəsilməzlik və
funksiyanın limiti anlayışlarının təlimi
Məmməd Abdulkərimov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Dövlət Universiteti Qazax filialının müəllimi
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Açar sözlər: kəsilməzlik, funksiyanın kəsilməzliyi, funksiyanın tərifi, funksiyanın limiti,
xətti funksiya
Ключевые слова: непрерывность, непрерывности функции, определение функции,
функции лимита, линейные функции
Key words: convenience, convenience of the function, a definition of the function, a limit
of the function, line function
Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi analizin ideyaları və metodlarından geniş istifadə
olunur. Riyaziyyatın təlimində əsas anlayışların formalaşmasında müxtəlif məsələlərin
həllində analiz elementindən istifadə bacarıqlarına xüsusi diqqət yetirilir. Dərslərdə
kəsilməzlik və funksiyanın limiti anlayışların məzmununu açaraq müəllimi: a) öyrənilən
anlayışların şagirdlərin başa düşməsinə necə nail olmaq olar? b) Yuxarı sinif şagirdlərinə
funksional anlayışlardan, xüsusilə, kəsilməzlik və funksiyanın limitindən necə düzgün istifadə
etməyi öyrətmək olar? c) Şagirdlərin diqqətinin bu anlayışların ideya-nəzəri tərəfinə necə
istiqamətləndirilməsi məqsədəuyğun olar? ç) Funksional anlayışların tətbiqi xarakterini neçə
göstərmək olar?
Kəsilməzlik və funksiya limitinin öyrənilməsinin göstərilən metodik xüsusiyyətləri ilə
əlaqədar olaraq müəllimin ilk növbədə bu anlayışların müxtəlif təriflərinin müqayisə
edilməsinə müraciət etməsi faydalı olar. Bunun üçün riyazi analizin müasir ali məktəb
kurslarında kəsilməzlik və funksiyanın limiti anlayışlarına müxtəlif yanaşmaların olduğunu
xatırlatmaq yerinə düşər. Onların əksəriyyətində belə xətt gözlənilir: ilk növbədə funksiya
limitinin nöqtədə tərifi ifadə olunur və sonra bunun əsasında funksiyanın kəsilməzliyi
anlayışına tərif verilir. Bundan başqa müxtəlif ekvivalent təriflərdən istifadə olunur. Məsələn,
nöqtədə funksiyanın kəsilməzliyinə «-b» dilində Koşi mənada, Heyne mənada, lim f(x)=f(x0)
bərabərsizliyinin tətbiqi ilə, filtr xx0 anlayışı əsasında arqument artımı vasitəsilə, parçada
funksiyanın rəqs etməsi vasitəsilə tərif verilə bilər; nəhayət, bəzi analiz kurslarında
funksiyanın kəsilməzliyinin tərifi mücərrəd topoloji fəza anlayışı baxımından əvvəlki
təriflərin ümumiləşməsi kimi də verilir. Nöqtədə funksiyanın limitinə tərif verildikdə də
analoji situasiya müşahidə olunur.
Müəllimin vəzifəsi onların elmi şərhinin səviyyəsini azaltmaqdan bu anlayışların
məzmununun anlaşılan şəkildə şagirdlərin necə çatdırılmasından ibarətdir. X-XI siniflərdə
kəsilməzlik və funksiyanın limiti anlayışlarının hansı planda, hansı elmi səviyyədə daxil
edilməsi məqsədəuyğundur? Bu suallar xüsusi öyrənilimə mövzusudur.
Şagirdlərlə işlədikdə belə vəziyyəti nəzərə almaq faydalı olur, tarixən kəsilməzlik və
funksiyanın limiti anlayışları paralel şəkildə formalaşmışdır. Müasir metodik tədqiqatlar bu
məsələyə deyil, anlayışların hansından (limitdən, yoxsa həmin kəsilməzlikdən) başlamağın
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daha yaxşı olduğuna üstünlük verirlər. Həmin anlayışların öyrənilməsinə nöqtədə funksiyanın
kəsilməzliyindən başlamağı mümkün hesab edirik. Belə yanaşmanın şagirdlər üçün daha təbii
olduğu özünü təcrübədə doğrultmuşdur: o, əldə olunmuş biliklərə, təbiətdə, həyatda və
texnikada kəsilməz və kəsilən hadisə və proseslərə aid konkret misallara əsaslanır. Belə
misallar doqquzillik məktəb kursunda kifayət qədərdir. Ona görə də burada daha formal
təriflərin qavranılması üçün yaxşı əsas vardır. Riyaziyyatın digər anlayışları kimi,
kəsilməzliyin və funksiya limitinin öyrənilməsi vahid metodika və riyazi əsaslar üzərində
qurulur. Belə metodik əsasları müəyyən edən kəsilməzlik və funksiyanın limiti anlayışlarının
müvəffəqiyyətlə formalaşmasının zəruri tələbələrini təşkil edən şərtlərə, fikrimizcə
aşağıdakılar aiddir:
a) doqquzillik məktəbdə hazırlıq işlərinin aparılmasının zəruriliyi (təlimin varislik
prinsipindən alınır); b) məktəb riyaziyyatının nəzəri kursunun qurulması üçün elmi bazanın
müəyyən edilməsi (təlimin anlaşıqlı olması prinsipindən alınır); c) materialın şərhinin
anlaşılan formalarının işlənilməsi (anlayışlara və nəzəriyyəyə şüurlu yiyələnmə məqsədilə).
Aşağıda «Cəbr və analizin başlanğıcı» fənninin «Kəsilməzlik və funksiyanın limiti» kimi
mühüm bir bölməsinin nümunəsində göstərilən müddəaların qısa izahını göstərək.
Funksiyanın kəsilməzliyinin şüurlu qavranılması üçün V-IX siniflərin riyaziyyat
dərsliklərində həmçinin, digər əlaqəli fənnlərin dərs vəsaitlərində hazırlıq çalışmaları kifayət
saydadır. Bu fizika, kimya və digər fənlərdən kəsilməz və kəsilən proseslərə aid nümunələrdir
ki, son nəticədə onları riyazi şəkildə, yəni funksiyalar, onların qrafikləri şəklində təsvir etmək
olar. Məsələn, xətti və kvadratik funksiyalar.
Təlimin ilkin mərhələsində cismin «fiziki» yerdəyişməsi, vaxtın örtməsi, maddənin
temperaturunun dəyişməsi və i.a. proseslərində kəsilməzliyə aid müxtəlif misallar ola bilər.
Burada şagirdlərin təcrübəsi və intuitiv təsəvvürlərindən geniş istifadə edilməsi imkanı vardır.
Belə misalları tədris vəsaitlərində kifayət qədərdir, onları axtarmaq və seçmək üçün xüsusi
iş aparmaq lazım deyildir. Onlara başqa nöqteyi-nəzərdən, kəsilməzlik ideyasına tətbiqi
baxımdan yanaşmaq lazımdır. Onda qarşıya qoyulan məqsəd əldə olunacaqdır. Beləliklə,
çalışmalar sisteminin məqsədyönlü olması, çalışmaların öz yerinə və vəzifəsinə görə istifadə
olunması haqqında ideyaya gəlirik.
IX sinfin riyaziyyat kursunda aparılan hazırlıq işləri əsasında limit və kəsilməzlik
anlayışlarının öyrənilməsinin aşağıdakı sxemini gözləmək olar:
I. Əvvəlcə «  -  » dilində funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyinin tərifi daxil edilir: «Əgər
istnilən müsbət  ədədi üçün elə müsbət  ədədi tapılarsa ki, x-x0 < bərabərsizliyini ödəyən
bütün x-lər üçün f(x)-f(x0)< bərabərsizliyi ödənilərsə, f funksiyasına x0 nöqtəsində kəsilməz
funksiya deyilir». Şagirdlər məntiqin və çoxluqlar nəzəriyyəsinin əsas terminləri ilə tanış
olarsa (dərnək və ya fakültətiv məşğələlərdə), onda bu tərif aşağıdakı şəkildə yazıla bilər:
  o   o (x-x0<f(x)-f(x0)<)
Formal məntiq elementlərinin tətbiqi təcrübəsi onların səmərəli olduğunu (məsələn, tərifin
inkarının qurulmasında) göstərir, kəsilməz və kəsilən funksiyaları düzgün fərqləndirməyə,
yeni təriflərin düzgün qurulmasına kömək edir. Bu növ çalışmalar bir də ona görə faydalıdır
ki, burada təlimin mühüm faktorları (konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə) aydın şəkildə özünü
göstərir.
II. Verilmiş tərifin möhkəmləndirilməsinə aid uyğun misallar nəzərdən keçirildikdən sonra
nöqtədə funksiya limitinin tərifi ifadə edilir:
«Əgər
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 f ( x), x  x 0 olduqda,
f ( x)  
 A, x  x 0 olduqda
funksiyası x0 nöqtəsində kəsilməzdirsə, onda x  x0 olduqda A ədədinə f(x) funksiyasının
limiti deyilir». Tərifin şərti yazılışı

lim f ( x)  A

kimidir.

x  x0

III. Funksiyanın kəsilməzliyinə funksiyanın artımı anlayışı vasitəsilə tərif vermək daha
faydalıdır (xüsusən, törəmə anlayışının daxil edilməsində): «Əgər
x  o olduqda funksiyanın artımı sıfıra yaxınlaşarsa, f funksiyasına x0 nöqtəsində
kəsilməyən funksiya deyilir, yəni lim f  0olur burada f  f ( x)  a ( x 0 ), x  x  x 0 və
x  o

x  o ». Burada qeyd edək ki, məktəb təcrübəsində funksiyanın «  -  « dilində
kəsilməzliyinin daxil edilməsindən əvvəl onun şərhini nəzərdən keçirmək lazımdır:
«Arqumentin böyük olmayan dəyişməsinə funksiyanın kiçik dəyişməsi uyğun gəlir».
IV. Nəhayət aydınlaşdırmaq lazımdır ki, konkret misalların həlli üçün funksiyanın
kəsilməzliyini aşağıdakı kimi ifadə etmək əlverişlidir: «Əgər: 1) funksiya nöqtənin özündə və
onun müəyyən ətrafında təyin olunmuşdursa, 2) lim f ( x) limiti var və onun qiyməti f(x0)-a
x x0

bərabər olarsa f funksiyasına x-x0 nöqtəsində kəsilməz funksiya deyilir».
Bütün bu təriflərin qarşılıqlı əlaqələri uyğun şəkillər üzərində izah edilir. Müəllim imkan
daxilində aşağıdakı anlayışların müxtəlif tətbiq sahələrini şagirdlərə aydınlaşdırmalıdır:
«funksiyanın kəsilmə nöqtələrinin təsnifatı», «funksiyanın kəsilməzliyinin isbatı»,
«kəsilməzlik və diferensiallaşma arasında əlaqə», «təqribi hesablamalar», «parçada və
müəyyən çoxluqda kəsilməz funksiyanın tərifi və xassələri», «kəsilməz funksiyanın
xassələrinin tədqiqi və onların tətbiqi (çoxhədlilərin və digər funksiyaların köklərinin
hesablanması, ekstremal qiymətlərin tapılması və s. üçün).
Həmişə olduğu kimi, kəsilməzliyin və funksiya limitinin tərifini qrafik nümayiş etdirmək
faydalıdır. Funksiya tərifinin «  -  « dilində illüstrasiyasına aid bir mühüm mülahizəni qeyd
edək. Tərifin başa düşülməsində ciddi çətinlik tərifdə ifadə edilən «istənilən  üçün uyğun «nin şəkildə axtarılması təşkil edir. Ancaq bu çətinlik sünidir və ona görə baş verir ki, xüsusi
olaraq elə  seçmək lazım gəlir ki, x0 nöqtəsi -;+ parçasının orta nöqtəsi olsun (şəkil 1).
Lakin müəyyən funksiyanın qrafiki üzərində təsadüfi seçilən nöqtə üçün x0 nöqtəsindən
bərabər məsafədə parçalar alınmır (şəkil 2).
y
y
f(x0)+
f(x0)+
f(x0)
f(x0)
f(x0)-
(x0)-

o

x0- xoxo+

x

o

x0-‘ xo xo+‘
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Şəkil 1.
Kifayət qədər incə olan bu vəziyyətdən çıxış yolu aşağıdakı kimidir: f(x0) nöqtəsinin 
ətrafı seçilir və daha sonra  ətrafını elə götürmək lazımdır ki,  1 ətrafını elə götürmək
lazımdır ki,  /  minx0   ; x0   
olsun. Onda 
ətraf azalacaq və: «  x‘
x0< bərabərsizliyindən bütün x-lər üçün  f(x)-f(x0)< bərabərsizliyi alınır» ifadəsi ilə tam
uyğunluq alırıq.
Funksiyanın kəsilməzliyi anlayışının formalaşması məsələsinə uğurla cavab verən,
anlayışın mahiyyətini açan, onun tətbiqini göstərən bir neçə çalışmanı nəzərdən keçirmək olar.


x 1

1. f ( x)  
, x  1 olduqda
x

1


 x  1, x  1 olduqda
funksiyanın qrafikini qurun. x-in elə qiyməti varmı ki, f(x)=-0,5 olsun? Kəsilmə
nöqtəsində bu funksiyanın qiymətini göstərin.
2. Kəsilməzliyin və nöqtədə funksiya limitinin tərifləri nə ilə fərqlənirlər? Funksiyanın
nöqtədə (parçada) kəsilməzliyi anlayışından harada istifadə olunur?
3. Funksiyaları
1
x 1
1
; b) f ( x) 
; c) f ( x) 
a) f ( x) 
x2
x 1
( x  2) 2
hansı nöqtələrdə kəsilirlər? Bu funksiyaların qrafiklərini qurun. Kəsilmə nöqtəsi ətrafında
bu funksiyaların özünü aparmasındakı fərqi aydınlaşdırın.
4. f funksiyası
o, x  olduqda
x, 0  x  1 olduqda,

f ( x)   2
- x  4 x  2, 1  x  3 olduqda,
4 - x, x  3 olduqda
kimi təyin olunmuşdur. Bu funksiya kəsilməzdirmi?
5. Parçada kəsilməz funksiyanın xassələrindən istifadə edərək
x5-3x=1
tənliyinin 1 və 2 ədədləri arasında yerləşən heç olmasa bir kökü olduğunu göstərin.
Mövzunun aktuallığı. Məktəbdə öyrədilən kəsilməzlik, funksiyanın kəsilməzliyi,
funksiyanın limiti anlayışları metodiki üsulla şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun izah
edilməsidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik kəsilməzlik, funksiyanın kəsilməzliyi, funksiyanın
limiti anlayışları metodiki baxımdan şagirdlərin mənimsəyəcəyi tərzdə verilməsindən
ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat müəllimlərinin dərsdə kəsilməzlik,
funksiyanın kəsilməzliyi, funksiyanın limiti anlayışlarına aid çalışmalar həllində, şərh olunan
nümunələrdən istifadə etmələrinə imkan verəcəkdir.
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Ключевые слова: задача, уравнение, таблица, способы решения, моделирование
Key words: Issue, equation, table, methods of solving, modeling
Mətnli məsələlərin həlli prosesində məsələdə verilən situasiyanın şagirdlər tərəfindən
mənimsənilməsi üçün müxtəlif modellərdən istifadə olunur. Modelin strukturundan asılı
olmayaraq modelləşdirmənin nəticəsi mücərrədləşdirmə metodundan asılıdır. Orta məktəb
kursunda həll olunan məsələlərin strukturuna uyğun təklif olunan modellər içərisində tənlik
xüsusi yer tutur. Qraf, cədvəl, qrafik, tam hissə modeli və s. kimi modelləşdirmələrdən fərqli
olaraq tənlik (dəyişən) vasitəsilə modelləşdirmə bəzi məsələlərin həllində asanlıqla tətbiq
olunur. Mətnli məsələlərdə verilən situasiyanın modelləşdirilməsi, riyazi dilə çevrilməsi
əsasən m·n=k münasibəti vasitəsi ilə reallaşdırılır. Hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlər (s, v,
t), əmtəənin dəyəri (qiymət, kəmiyyət, dəyər), görülən iş və işə sərf olunan zaman, ödənilən
məbləğ, görülən birgə iş, əmək haqqı və s. bu və ya digər formada qeyd olunan asılılıqlardan
ibarətdir. Sadə məsələlərin həllində tam hissə modeli kimi qəbul edilən modelin tənliklə
(dəyişənlə) əvəz edilməsi məsələnin həlli prosesini asanlaşdırır. Lakin bəzi mürəkkəb
məsələlərin həllində tənlikdən istifadəyə birbaşa keçmək olmur. Məsələdə verilən situasiyanın
modelləşdirilməsi üçün mürəkkəb məsələnin bir neçə “alt məsələyə” ayrılması
məqsədəmüvafiqdir. Tənliyin qurulması üçün əlavə modellərdən istifadə məsələdə verilən
vəziyyətin reallaşmasına imkan yaradır. Qeyd olunan hallara aid bəzi məsələlərin metodik
şərhini nəzərdən keçirək.
Məsələ 1. Aralarındakı məsafə 750 km olan M və N məntəqələrindən qarşı-qarşıya yük və
minik avtomobilləri yola düşdü və 5 saatdan sonra görüşdülər. Minik avtomobilinin sürəti yük
avtomobilinin sürətindən 30 km/saat çox olduğu məlum olarsa, hər bir avtomobilin sürətini
tapın.
Bu məsələni hesab üsulu ilə həll etmək olar və bunun həlli prosesində aparılan mühakimə
şagirdlər üçün çətin deyil. Belə ki, 5 saat ərzində iki maşının birgə getdiyi yol məlum
olduğundan, onların bir saata getdiyi yolu tapmaq olar. Avtomobillərin sürətlər fərqi saatda 30
km olduğundan cəminə və fərqinə görə məchul kəmiyyətin tapılması qaydasına əsasən hər bir
avtomobilin sürətini asanlıqla tapmaq olar. Orta məktəbin riyaziyyat kursunun strukturu və
təlim prosesində qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biri şagirdlərin məntiqi təfəkkürlərinin
inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı onlarda yaradıcı və inkişafetdirici qabiliyyətlərin
formalaşdırılmasından ibarətdir. Bu baxımdan bəzi məsələlərin daha asan üsulla həll
edilməməsi bəzi məqsədlərin reallaşdırılması kimi qiymətləndirilə bilər.
Baxdığımız məsələdə avtomobillərin sürətlərinin sabit (bərabərsürətli) olması və görüşənə
qədər sərf etdikləri vaxtın 5 saat olması açıq şəkildə verilib. Gedilən yol, sürət və zaman
arasındakı asılılıq m·n=k münasibəti ilə müəyyən edilir. Yük maşınının sürətini x (km/saat)
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ilə işarə etsək, minik avtomobilinin sürəti şərtə əsasən x+30 (km/saat) olacaq. Kəmiyyətlərin
arasındakı asılılıqlar və avtomobillərin hərəkəti aşkar şəkildə verildiyindən qeyd olunan
situasiyaları cədvəl şəklində ifadə edək.
Cədvəl 1.
Kəmiyyətlər
Sürət
Vaxt

Yük avtomobili
x
5

Məsafə (yol)

5x

Minik avtomobili
x+ 30
5
5·(x+30)

M və N məntəqələri arasındakı məsafə 750 km olduğundan, məsələnin həlli modeli
(tənliklə) aşağıdakı kimi olacaqdır:
Cədvəldə bütün situasiyalar əks olunduğundan məsələnin həlli mərhələləri şagirdlər
tərəfindən asan mənimsəniləcək. Məsələnin məzmunundakı asılılığı başqa şəkildə
reallaşdıraraq tənliyi müxtəlif formada yazmaq olar.
Fərz edək ki, yük avtomobilinin görüşənə qədər getdiyi yol x (km)-dir. Onda məsələnin
həllinin axtarılması modeli fərqli olacaq.
Cədvəl 2.
Kəmiyyətlər
Gedilən yol
Vaxt
Sürət

Yük avtomobili
x
5

Minik avtomobili
750-x
5

Bu hal üçün tənlik aşağıdakı kimi olacaq:
Cədvəl 2-də məsələdə təsvir olunan situasiya cədvəl 1-ə nisbətən sanki «aşkar olmayan»
şəkildə verilib.
Bu məsələnin 3-cü fərqli modelini də qurmaq olar. Yük və minik avtomobillərinin 5 saata
getdikləri yol 750 km-dir. Onda onların 1 saata getdikləri yol, yəni ikisinin birlikdə orta sürəti
750 :5 = 150 km/saat olacaq. Avtomobillərin sürətləri arasındakı fərqi və mövcud situasiyanı
nəzərə alsaq «tam-hissə» modelinə uyğun təsvir qura bilərik. Belə ki, bu məsələnin yuxarıda
qeyd olunan situasiyaya müvafiq cədvəllərdən əlavə aşağıdakı kimi də modelləşdirərək tənlik
qurmaq olar.
Avtomobillər 5 saatdan sonra görüşüblərsə, onda onların 1 saatda getdikləri yol 150 kmdir. Avtomobillərin sürətlər fərqi 30 km/saat olduğundan məsələdə axtarılan suala cavab
tapmaq üçün modeli aşağıdakı kimi reallaşdırmaq olar.
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30
150
kmkk

Modeli düzbucaqlı formasından əlavə parçalarla, fərqli diaqramlarla vermək olar. Adətən,
təklif olunan model sadə və məsələdə verilən əsas situasiyanı əhatə etməlidir. Modelin
forması bu hallar nəzərə alınmaqla digər hallar üçün fərqli əhəmiyyət kəsb etmir. Sonuncu
modelə, əsasən, tənlik aşağıdakı şəkildə olacaq:
x + x + 30 = 150
Məsələnin həlli üçün tənliyin tərtib edilməsi üsullarının seçilməsində şagirdlərin
müstəqilliyinin təmin olunmasına şərait yaratmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, tənlik
qurmaqla məsələ təlimində modelin qurulmasında şagirdlərin təklif etdiyi üsul və modellər
onların iştirakı ilə təhlil olunsun.
Hansı modelin istifadə olunması seçimi müstəqil olmalıdır? Əslində tənliyin riyazi
ifadəsinin özü müəyyən bir modeldir. Bu modelin ilkin mərhələsinin hansı şəkildə
aparılmasından asılı olmayaraq nəticə situasiyaları tam əhatə etməlidir.
Deməli, eyni məsələni həll etmək üçün müxtəlif modellərin tətbiq edilməsi ilə bağlı fərqli
tənliklərin qurulması şagirdlərdə məntiqi və fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir.
Hər iki yanaşmanı müqayisə edərək aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:
— tənlik qurmaqla məsələ təlimində model həll prosesini asanlaşdırır və şagirdlərin
fəallığını təmin edir;
— reproduktiv təlim prosesində həmişə əyani modeldən istifadəyə ehtiyac yoxdur;
— modeli təfəkkürdə canlandırmadan riyazi dil (yazılış) doğru əhatə oluna bilməz;
— məsələnin tənlik qurmaqla həlli təliminin ilkin mərhələsində imkan daxilində müxtəlif
modellərdən istifadəyə üstünlük verilməlidir.
Qeyd olunan halların hər biri məsələlərin struktur və məzmunundan asılıdır. Orta
məktəbin riyaziyyat kursunda elə məsələlər var ki, tənlik qurma prosesində mürəkkəb
modeldən və ya modellərdən istifadə olunur.
Elə məsələlər var ki, onların həlli prosesində modelin tənlik vasitəsilə verilməsi səmərəli
deyil. İstənilən məsələnin həllində məntiqə və deduktiv mühakiməyə əsaslanan mülahizənin
verilməsi həmişə doğrudur. Bu baxımdan şagirdlərdə məntiq və mühakimə seçimi tədricən
formalaşdırılmalıdır. Orta məktəbin ənənəvi VI siniflər üçün “Riyaziyyat” dərsliyində verilən
bir məsələni nəzərdən keçirək:
Məsələ 3. Tənbəllə şeytan körpünün yanında rastlaşırlar. Tənbəl kasıblığından şikayət edir.
Şeytan ona təklif edir ki, sən körpünü bir dəfə keçib qayıtsan, cibindəki pulu iki dəfə
artıraram, ancaq bir şərtlə ki, hər dəfə qayıtdıqda mənə 24 manat verməlisən. Tənbəl üç dəfə
gedib-qayıtdıqdan və şeytanın pulunu verdikdən sonra görür ki, cibində pul qalmayıb.
Tənbəlin əvvəlcə nə qədər pulu vardı? [1, 261].
Qeyd olunan dərslikdə bu məsələnin həlli aşağıdakı kimi verilib:
Cəbri üsul.
Fərz edək ki, tənbəlin cibindəki pul x manatdır.
1. Körpünü bir dəfə keçib qayıtdıqdan və şeytanın pulun verdikdən sonra onun qalan pulu
2x-24 manat olacaq.
2. Körpünü ikinci dəfə keçib qayıtdıqdan və şeytanın pulun verdikdən sonra onun qalan
pulu 2·(2x-24)-24=4x-72 manat olacaq.
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3. Körpünü üçüncü dəfə keçib qayıtdıqdan və şeytanın pulunu verdikdən sonra onun qalan
pulu 2·(4x-72)-24 manat olacaq. Sonuncu dəfə tənbəlin pulu olmadığı üçün 2·(4x-72) -24=0
olar. Bu tənliyi həll etsək x=21 olar. Bu isə tənbəlin pulunun 21 manat olması deməkdir.
Bu məsələdə verilən situasiya və onlar arasındakı asılılıqlar dəyişənlə modelləşdirilib.
Prosesdə istifadə olunan hesab əməllərinin komponentləri və nəticələri arasındakı asılılıqdan
aşkar şəkildə istifadə olunmayıb.
II üsul: ( Hesab üsulu)
1. Tənbəl körpünü 3-cü dəfə keçib qayıtdıqdan və şeytanın pulunu verdikdən sonra onun
pulu qalmamışdır. Şeytana 24 manat verdiyi üçün məsələnin şərtinə görə tənbəl üçüncü dəfə
qayıdanda onun pulu 24:2= 12 (manat) olub.
2. Tənbəl 2-ci dəfə körpüdən qayıdanda onun artırılmış pulunun miqdarı 12+24=36
(manat). Bu isə onun 2-ci dəfə körpünü keçəndə pulunun 36:2=18 (manat) olması deməkdir.
3. Tənbəl 1-ci dəfə körpüdən qayıdanda onun artırılmış pulunun miqdarı 18+24=42
(manat) olmuşdur. Bu isə onun ilk dəfə körpünü keçəndə pulunun 42:2=21 (manat) olması
deməkdir.
Məntiq və mühakiməyə əsaslanan II üsul vaxt və yanaşma baxımından daha səmərəlidir.
Deməli, məsələnin tənliklə həll olunmasında modelin qurulması ikinci üsula nisbətən
mürəkkəbdir. Məsələ həllində tətbiq olunan təlim metodları və təfəkkür əməliyyatları ilə
yanaşı təfəkkürün xüsusiyyətləri də mühüm rol oynayır. Pedaqoji baxımdan təfəkkürün
xüsusiyyətlərinin təhlili onu göstərir ki, təfəkkürə məxsus bütün obyektlər kompleks şəkildə
bir-biri ilə əlaqədardır. Sonuncu məsələnin mühakimə üsulu ilə həlli “dolayısı” yolla
təfəkkürdə modelləşdirilir və bu digər üsullara nisbətən sadədir. Şagirdlərdə bu tip
məsələlərin məzmunu ilə əlaqədar təfəkkürdə modelləşdirmə prosesini həyata keçirmək üçün
hazırlıq mərhələləri nəzərdə tutulmalıdır.
Məsələnin mətninin təhlili, həll üsulunun seçilməsi və həll planının tərtibi, nəzərdə tutulan
planın reallaşdırılması, tapılan həllin təhlili və nəticənin uyğunluğu mərhələləri tənlik
qurmaqla məsələ təlimində əsas obyekt kimi nəzərdə saxlanılmalıdır. Məsələ həlli prosesində
qeyd olunan mərhələlərin bəziləri nəzərə alınmaya bilər. Bu, şagirdlərin hazırlıq
səviyyəsindən və məsələnin məzmunundan asılıdır. Tənlik qurmaqla məsələ həllinin
öyrədilməsinə qədər şagirdlərdə hesab məsələləri və onun həlli mərhələləri haqqında kifayət
qədər məlumat olur. Mətnli məsələnin cəbri üsulla həllində müəllimin əsas fəaliyyəti
şagirdlərə məsələnin təfəkkürün «obyekti» kimi olmasını formalaşdırmaqdır. Məsələnin qısa
yazılışı və məzmuna müvafiq sxemlərin qurulması vərdişlərinin formalaşması tənlik qurmaqla
məsələ təlimində ilkin mərhələ kimi qəbul edilə bilər.
Məqalənin aktuallığı. Məsələ həlli prosesində yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələ mətninin
təhlili, həll üsulunun seçilməsi və həll planının tərtibi, nəzərdə tutulan planın reallaşdırılması,
tapılan həllin təhlili və nəticənin uyğunluğu mərhələləri mərhələlərindən bir qismi unudula
bilər. Məhz tənlik qurmaqla məsələ həllinin öyrədilməsinə qədər bu kimi problemləri aradan
qaldırmaq mümkündür. Bu baxımdan məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə mətnli məsələlərin həllində tənlik qurmaqla istifadə
olunan həll üsulları araşdırılmış və onların metodik təhlili nəzərdən keçirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məsələlərin həlli üçün təklif olunan həll
üsulları şagirdlərin riyazi və məntiqi təfəkkürlərinin inkişafına səbəb olduğu üçün ondan orta
məktəbin riyaziyyat kursunda istifadə məqsədəuyğundur.
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Резюме
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About equation solution
Summary
Different models are used to solve the problem in equation. This article analyzes the
equation problem solving in the secondary school math course.
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§1. Auxiliary Statements.
Everywhere below by E is denoted a separable Banach space and by H separable Hilbert
space. Domain of definition of the linear operator A is denoted by Д(А) and the set of its
valise by R(A).
A point  of the complex plane is called a regular point of of the operator A is the
operator А-  I is invertible. A set  (А) of all regular points of the operator A is called a
resolve set of the operator A and R(,A)=(A-I)-1 resolve of the operator A. The resolve set
(А) is open. Indeed, if 0  (А), then from
A-I=A-0 I+(0-)I=(A- 0I)[I-(0-)R(0 ,A)]
1
Follow that in the circle    0  R(, A) there exists the resolve obtained by formula


R ( , A)   (  0 ) k R k 1 (0 , A)
k 0

For any two points  ,    (А) it is directly verified the Hilbert identify.
R(,A)-R(,A)=( -)R(,A)R(,A)
The complement of the set of regular points  (А) in the complex plane is called the
spectrum (А) of the operator A. The spectrum of an operator is a closed set.
The spectrum  (А) contains all equivalents of the operator A, I, e the numbers  for
which the equation Au=u has at least one nontrivial solution uD(A). The element u0 0 is
called an eigenvector of the operator А corresponding to the equivalents  . If between the
elements
u0,u1,…,uk, k=1,2,…,,
it takes place the palpation
Аup=0up+up-1, p=1,2,…,k,
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Then the element uk is called an associated vector of к-th rank for the eigenvector u0. The
number к+1 is called the length of the chain u0,u1,…,uk.is called an eigenvector of the rank if
the greatest by the length chain according to u0 has the lengthy equal fo r.
The linear manifold.
k
Nk= N 0  {u / u  D( A k 1 ), ( A  0 I ) k 1 u  0}, k  0,..., ,


Is called a root linear of к-th rank. The linear manifold N=  N k is called a root linear.
k 0

The associated vectors and eigenvectors are combined under the general name of root vectors.
Let A act as a compact operator from the Hilbert space H, to the Hilbert space Н1. Then
1
2

*

the operator T  ( A A) is compact and nonnegative in Н. The equivalents of the operator Т
are called s-numbers of the operator А and denoted by S j ( A; H, H1 ) . Number s-numbers by
deceasing values taking into account their multiplicity, so that
S j ( A; H, H1 ) =j(Т), j=1,2,…,
If А is a self adjoin operator in Н, then
S j ( A; H, H1 ) =j(Т), j=1,2,…,
s-numbers of the compact operators are expounded in the books [1] and [2].We denote by
 p ( H , H 1 ), p  0, the set of operators А that are compact from Н to Н1with
A

p
p



  S mp ( A; H,H1 )  
m 1

For short denote by  р(Н,Н)= р(Н).  р(Н) for р  1 is a linear manifold. For р=2,  2(Н)
called the class of Hilbert-Schmidt. The operator А in Н is called to be Volterjan if it is
compact in hand doesn’t have nontrivial equivalents. The following lemma is true (see.[3],
р.19).
Let M be a closed linear shall of all of all root vectors of the operator А  (Н) and М 
orthogonal complement in Н. Then the restriction of the operators А  on its invariant
subspaces М is a Volterjan operator.
§2 Сompleteness of root rectors of an operators from the class р(н).
The main problem of this paragraph is to investigate conditions under which the system of
finite-dimensional invariant subspaces of an operator turns out to be complete in Н or in the
domain of definition or range of values of an operator. Explain that the system of finitedimensional subspaces of some operator is customary to call complete in the Hilbert space H
if any element uH can be approximated by the norm with any given in advance accuracy by
finite linear combinations of elements so that each of them belongs to one of the invariant
subspaces. It is well known that is some completely continuous operator is selfadjoint then
the system of its finite-dimensional invariant subspaces is complete in the domain of
definition of the operator (for that root subspaces turns out to be agene).
In case of general completely continuous operator the completeness may not take place. A
simple operator of that sort is the integration operator
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A f=  f (t )dt , a  x  b,

(1)

a

Which acts in the Hilbert space L2(a, b). The operator (1) because of being completely
continuous has only one point of spectrum (nil) and doesn’t have any eigenvector.
Consequently, finite-dimensional invariant subspaces for it don’t exist at all. In spite of the
fact that the question on complexness of root subspaces of the operators with a discrete
spectrum has long since been considered in a lot of works, the decisive step in this way was
done only in 1951 by М.V.KELDYSH in his fundamental work [4] where he proved a general
theorem establishing completeness of a large number of boundary-value problems for various
differential equations both ordinary and partial. Denote by (SpB)0 the closure of linear shell of
all root vectors corresponding the nontrivial eigenvalues of the operator B. Denote by (SpB)0

the orthogonal complement to (SpB)0. Let Е be a Banach space and uk k 1 a system of
elements from Е. The closure of linear shell of the system uk k 1 denote by Sp{uk}. The
system {uk} is called to be complete in the set F of the space Е if Sp{uk}F. The system {uk}
is called to be complete in the set F of the space Е if Sp{uk}=Е. If the functional u   E  is
orthogonal with both Sp{uk} and the set F then the system {uk} is complete in the set F of the
space Е. In fact, if it is not complete, then there exists uF but u Sp{uk}. Hence, according
to the Han-Banach theorem there exists u   E  such that <Sp{uk}, u >=0 and <u, u >=1. But
this contradicts our assumption. If В is an operator in Е then (Sp B)0=Sp{uk,, where uk are root
vectors of the operator В corresponding to the nontrivial equivalents}. Denote by SpВ= Sp{ uk,
where uk is a root vector of the operator В}.
Тheorem 1. Let the following conditions be satisfied:
1. At some >0 B  p (H);


2. There exist rays  k (a ) his angles between neighboring rays at most

n  1 such that


and an integer
p

n

( I  B) 1  c  ,    k (a),   .
Then the system of root vectors corresponding to the nontrivial equivalents of the operator
n 1
В is complete in the set R ( B ) of the space Н.
Proof. Let the vector u be orthogonal with (SpB) 0 ,i.е. (( SpB) 0 , u )  0 .Let v  H . Consider
the function:
F ( )  (( I   B) 1 v, H ),   k 1  k 1 ( B)
We will show that the points k 1 ( B) are removable singular points of F ( ). Taking into
account the. Laurent expansion of the redolent R() in some neighborhood of the 0

B1
Br
 ... 
  0
(   0 ) r
n o
And the equals 1   k   k (   k ), in a neighborhood of k 1 we have


R(, B)   Bn (   0 ) n 


F()  1 ((B  1 I ) 1 v, u)    (1   k ) n ( Bk v, u) 
nqk
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Its clear that the principal part of the Laurent expansion F() at the point of k 1 is equal to
zero. Denote the restriction of the operator В on (SpB) 0 by В1. Since u (SpB) 0 then
F ( )  (v, ( I   B  ) 1 u )  (v, ( I   B1 ) 1 u )
Denote the operator of orthogonal projection to the (SpB) 0 by Q. Тhen in (SpB) 0
B1  B  Q and
F (  )  ( v , ( I   B  Q ) 1 u )

The operator В  is Volterjan, so the operator B  Q . Is also Volterjan in H. Since
B   (H ) , then B  Q   p (H ). Тherefore, by verdure of (2,p.299) we have:
F ( )  v ( I   B  Q) 1 u  c u v e   ,   c.
p

From the condition 2 it follows the estimate
n
F ( )  c u v  ,    k (a ),   .


p
and with the centre in a which divide the complex plane by our rays  k (a ) we establish that
the function F ( ) on the whole plane increases as no rapidly as a polynomial of order n.
Then, according to Lowville theorem we get that for n 0
F()=  0   1  ...   n  ,
(2)
And for n=-1 F()=0.
ON THE OTHER HAND, FOR  B  1 we have
Applying Phragmen-Lindelos theorem (see.e. g. [5],р.360) in each angle of at most

n

F()= (v, u )  ( Bv, u )  ...  n ( B n v, u )  ...
From that and (1) it fellows that ( B n 1v, u )  0. Theorem is proceed.
§3 Completeness of Root Vectors Of Unbounded Operator.
In this paragraph we will give some necessary for below definition and facts concern un
bounded operators. Let A be a linear operator with everywhere dense in H Domain Д(А). The
u n  u , u n  Д ( А) , and
operator A is called to be closed if from condition

Аиn  v
Is follows that u  Д ( А) and Au=v. Вelow we will suppose the operator A to be closed.
Вelow we will be interested in the operators A that take at some 0 completely continuous
inverse.
( A  0 I ) 1  R(0 , A)
Note some properties of that sort operators:
а) The spectrum of the operator A consist of countable number of isolated points
(3)
1 ,  2 ,...,  n ,...
b) The spectrum (3) is connected with the spectrum of the completely continuous
operator R( 0 , A) byte relations 1 ,  2 ,...,  n ,...
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1
 s  0
And consequently, may take the infinity as the only limit point.
c) Every point of the spectrum of the operator A is an equivalent.
d) The resolve R(  ,A) of the operator А is a completely continuous operator at all
(А). If in patroller. R( 0 , A) is from the class  p (H ) then R(,A) for all (А) is size

s 

from  p (H ) .
е) The root subspace of the operator A coincide with the root subspace of the completely
1
continuous operator R(  ,A) corresponding to the spectrum point  s 
and
 s  0
consequently is finite-dimensional and closed.
The spectrum of the operator A is called to be discrete if  (А) consists of isolated
elgenvalus with limited algebraic multiplicities and infinity is a limit point of (А).
Тheorem 2. Assume that the following conditions hold:
1. The operator A in Н has a dense domain Д(А);
2. At some  and (А)
R( 0 , A)   p ( H )
3. there exist rays  k (a ) with the angles between adjacent rays at most


and an integer
p

n- such that
n
R( , A)  c  ,    k (a ),   .
Тhen the spectrum of the operator А is discrete and the system of root vectors of the
operator А is complete in the space H ( A k ), k  0,1,...,  .
Proof:
For (А) we take
A   I  ( A  0 I )  (  0 ) I  [ I  (  0 ) R(0 , A)]( A  0 I ) so for (А)
[ I  (  0 ) R(0 , A)] 1  ( A  0 I )( A   I ) 1
From the identify
1
1
A A   I   I    A   I  ,    ( A)
And condition 3 it follows the estimate
A( A   I ) 1  c 

n 1

(4)

,    k (a ),   .

Bearing this inequality ant (4) in Ming we get the following inequality
n 1
[ I  (  0 ) R(0 , A)]1  c  ,    k (a),   .
Thus the operator В= R( 0 , A) in rays  k (0  a )  0   k (a ) satisfies the condition 2
of theorem 1, hence, the system of root vectors of the operator А is complete in the set:
R( B n  2 )  R( R n  2 (0 , A)) of the space Н. From
Н= R( R n  2 (0 , A))  N (( R n  2 (0 , A))  ) and

N (( R n 2 (0 A))  )  N ( R n 2 (0 , A ))  0 it follows that
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R( R n  2 (0 , A))  H .
Thus the system of root vectors of the operator А is complete Н.
Тheorem 2 is proved.

§ 4. Completeness of Root Vectors of a Perturbed Operator.
Let the operator А be closed in the Banach space Е. The operator В is called completely
subordinate to the operator А with the order 0,1, if Д ( В)  Д ( А) and for any 0.


1

 c ( ) u , u  Д ( А)
Bu   Au u
The operator В is called completely subordinate to the operator А if В is completely
subordinate to А with the order of unity. Let А be a linear operator having even if one regular
point . The operator В is said to be compact relatively to the operator А if its domain Д(В).
It is obvious that this definition doesn’t depend on choosing (А). It is also easy to see that
В is compact relatively to А if and only if Д(В)  Д(А) and for any sequence { n} Д(A)
bounded together with {A  n} the sequence {В  n} contains a convergent subsequence. In
Hilbert space if Д ( А) =Н and R( ,A) is compact the concepts of completely subordination

and relative compactness are equivalent. If Д ( А) =Н then from the relative compactness of
the operator B to A it follows the completely subordination of the operator А to В.
The operator В is called to be subordinate to the operator А if D(B)D(A) and
Bx  c Ax , x  D A
If the operator А has a bounded inverse and the operator B permits a closure and
D(B)D(A) then the operator B is called to be subordinate to the operator А with the order 
(01) if D(B)D(A) and
1

Bx  c x
Ax .
It is known that (see. e. d. [6], р.179), if А and В are positively definite see adjoin
operators and operator В is subordinate to operator А, then the fractional power В  of
operator В is subordinate to the fractional power A of operator А. For that
B  x  c A x .
The following lemma which proved to be useful when estimation the resolve of a
perturbed operator is true (see. [7], p.32).
Lemma1. Suppose that the following conditions hold:
1. А is an operator in the Banach space Е and for some [0,1]

R , A  c  ,   ,    ,
Where is an unbounded set of the complex plane;
2. В is an operator in Е, D(B)D(A) and for any >0

1
Bu   Au u
 c  u , u  D A ,
Тhen R , A  B   c 



,   ,    .

Тheorem 3. Let the following conditions be satisfied
1. The operator А in Н has a dense domain D(A);
2. At some >0 and 0    A , R0 , A   p  H  ;
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3.There exist rays  k a  with the angles between adjacent rays at most


and number
p

[0,1] such that

R , A  c  ,    k a ,    .
4. В is an operator in Н, D(B)D(A) and for any >0.

1
Bu   Au u
 c  u , u  D A .
Тhen the spectrum of the operator А+В is discrete and the system of root vectors of the
operator А+В is complete in Н(А).
Proof :
By virtue of Neumann identity


R , A  B  R , A  BR , a 

j

j 0

And according to the condition 2 we get that R , A  B    p  H  , i.е. the operator
А+Вsatisfies the condition 2of theorem 2. From conditions 3and 4,in view of lemma 1, it
follows that the operator А+В satisfies the condition 3 of theorem 2 can be applied to the
operator. From which it follows that the system of root vectors of the operator А+В is
complete in the space Н(А+В)=Н(А).
Тheorem 3 is proved.
§5. Completeness of Root Vectors of a Perturbed Unbounded Selfadjoind Operator
Since for self adjoin operator any non real ray is the ray of resolve maximal decrease,
then the completeness theorem in case when the operator is mainly self adjoin has the most
simplified wording.
Тheorem4. Let the following conditions be satisfied
1. The operator Аis self adjoin in Н;
2.For some >0 and 0    A , R0 , A   p  H  ;
3. В is an operator in Н, D(B)D(A) and the operator BR(,A) is compact in Н.
Тhen the spectrum of the operator А+В is discrete and for any  >0outside of the angles
arg    and arg      there are a finite number of equivalents and the system of root
vectors of the operator А+В is complete in the space Н(А).
Proof.
Since for any    k  A, k  1,2,... it takes place the expansion

1
., u k u k ,...
k 1  k  


R , A  

Where u k k 1 is the complete orthonormal system of eigenvectors of the operator А, then
for 0,    .
1
c
R , A 
 ,   0,  
J m



i.e. The operator А satisfied the condition 3 of theorem 3 under =1 on any non real angle.
From condition 3 it follows that В is completely subordinate to А, i.е. the operator В satisfied
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the condition 4 of theorem 3 under =1 Thus theorem 3 can be applied to the operator А+В,
from which it follows the assertion of theorem.
Theorem4 is proved.
The linear operator А having even if one regular point  will be called to be normal if R(,
A) is a normal operator (It is obvious that choosing of    (А) is not essential). It is not
difficult to see that the given definition is equivalent to the following: the operator A is
normal if it is closed, densely definite and A A  AA .
It is clear that any self joint operator is normal. Since N  A   N  A for the normal
operator А, then Ker(A-I)
Is orthogonal with R(A-  I) and consequently, any root vector of A is eiqn, i normal
operator doesn`t have any associated vector. This multiplicity of this equal concedes with the
dimension of age subspace.
The central result of the spectral theory of normal operators with the compact resolve this
theorem turns into the assertion on the existence of orthonormal basis in H, made up of the
eigenvectors of this operator.
Simple but important corollary of theorem on the spectral expansion is the following
equality for resolve norm of normal operator:
1
R , A 
, where
  ,   A
  ,   A  min   z .
z  A 

So theorem 4 remains to be valid if A is a normal operator.
Note that the completeness conditions of the system of root subspaces for nonce adjoin
operators from the Hilbert-Schmidt class were investigated in V.B.LIDSKIY , S work [5].
The actuality of the article. Learning spectral problems set for spectral differential
equations and the issue of inteqro-differential equations leads to the integrity and basieity of
specific and adjoin elements of non-self-adjoin linear operators. These featгres are considered
the relevance of work.
The scientific niveltyof of the article. The research work achieves resells in the issues
such as discreetness of the issues such as discreetness of the spectrum for non-self-adjoin
operators in more general conditions and the integrity of specific and adjoin elements.
The practical importance of the article. The result of the research work are of great
practical importance in learning the limits of ordinary differential equations. They can be
widely applied in differential equation terry as well.

References
1. Dunford N., Schwartz J.T. Linear operators. Spectral theory. Moscow. Mir, 1966.
2. Gohberg I.Tz., Krein. M.G. Introduction to the theory of linear nonce fad joint operators.
Moscow. Nauka, 1965.
3. Keldysh. M.V.: On the equivalents and Eigen functions of certain classes of nonce fad
joint equations. Doc. 1. Akad.Nauk. SSSR, 77, 11-14 (1951).
4. Krein.S.Q. Linear differential equations in a Banach space. Moscow. Nauka, 1967.
5. Lidsky. V.B.: Completeness conditions of the system of root subspaces for nonce fad
joint operators with a discrete spectrum, Proceeding of Мoscow mathematical Society.8, 84-

203

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

120. (1959).
6. Marcus.A.S.: Introduction to the theory of polynomial operator pensile. Kishinev.
Shtitza, 1986.
7. Jakubov.S.Ya.: Linear differential-operator equations and their applications. Baku
Math. His of Azerb. Acad of Sciences 1985.
8. Yevqrafov M.A. Analytic functions. Moscow. Nuke 1988.
9. Aliyev F.Q. Summability of Series on root functions in boundary Value Problems.
Transactions of NAS of Azerbaijan Vol. XXIV №1 pc. 45-50. Baku, 2004.
F. Alıyev

Öz-özünə qoşma olmayan operatorların məxsusi və qoşulmuş
elementlərinin tamlığı
Xülasə
Ишдя сепарабел Щилберт Щ фязасында хятти юз-юзцня гошма олмайан операторлара baxılır.
Мяхсуси вя гошулмуш елементлярин тамлыг мясяляси юйлянилир.
Ф. Алыев

Полнота корневых функций несамосопряженных операторов
Резюме
В работе рассматриваются линейные несамосопряженные операторы, действующие
в сепарабельном гильбертовом пространстве Н.
Redaksiyaya daxil olub: 12.04.2018
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Məktəb riyaziyyatının təlimində ümumiləşdirmə
və konkretləşdirmə
Vüsalə Qarayeva
Gəncə Dövlət Universitetinin baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov,
tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: riyaziyyat, təlim, psixologiya, məntiq, ümumiləşdirmə
Ключевые слова: математика, обучение, психология, логика, обобщение
Key words: mathematics, education, psychology, logic, generalization
Həyatda müxtəlif elmlər mövcuddur. Bu elmlərin əsaslarını məktəbə gətirmək üçün bir
sıra tələblərə (prinsiplərə) əməl etmək lazımdır. Həmin tələblərin məzmununa – tədris
materialının şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə uyğunluğu ön plana çəkilir. Çünki
materialın tədrisini müyyəsər etmək üçün müvafiq təlim metodları, vasitələri seçmək və
uyğun gələn tədrisintəşkili formasını tətbiq etmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, təhsil ilə bağlı metodları iki qrupa ayırmaq olar:
— Öyrətmə və ya təlim metodları.
—Tədqiqat və ya araşdırma metodları.
Elmi ədəbiyyatda təfəkkür metodları və ya məntiq metodları kimi adlandırılan metodlar:
Ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, konkretləşdirmə, analiz, sintez və s.
Elmi-tədqiqat metodları olmaqla, həm də təlim metodları kimi istifadə olunur.
Hər hansı metodun riyaziyyat təlimində nə dərəcədə yararlı olduğunu müəyyən etmək
üçün pedaqoji, psixoloji əsasalarını müəyyən etmək lazımdır.
Təcrübə göstərir ki, məktəbdə riyaziyyat təlimində, xüsusi yeni anlayışların daxil
edilməsində ümumiləşdirmə və konkretləşdirmədən də istifadə olunur. Lakin burada
aşağıdakı suala cavab vermək lazımdır:
— Real situasiyanın hansı əlamətləri təlimdə ümumiləşdirmə metodunu tətbiq etməyə
imkan verir?
— Çünki ümumiləşdirmə məntiqi priyom kimi idrak nəzəriyyəsi ilə əlaqədardir. Bu
metodun səmərəliliyi həm də ali sinir fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ümumiləşdir-mənin riyaziyyat
təlimində səmərəlilik əlamətləri:
— riyazi anlayışların daxil edilməsi ilə,
— məntiq qanunlarının tətbiqi imkanlarının müəyyən edilməsi ilə,
— riyazi təkliflərin ifadə edilməsi və konkretləşdirmə yolu ilə mühakimə və isbatlarda
tətbiq edilməsi ilə,
— əqli nəticələrin çıxarılması ilə,
— hər hansı təklifin əsaslandırılmasında məntiq qanunlarından və ya qabaqcadan məlum
olan təkliflərdən istifadə olunması ilə, hər hansı təklifin təkzib olunması ilə müəyyən edilir.
Deməli, riyaziyyatda elmi və didaktik prinsiplər ümumiləşdirmənin nəzəri əsası hesab edilir.
Ümumiləşdirmə maddə, cism, hadisə və münasibətlərə tətbiq edildiyindən, nəticədə
bildiyimiz yeni anlayışlarla zənginləşir. Deməli, maddi varlıq və mövcud hadisələr
ümumiləşdirmənin real əsaslarını təşkil eir. Ümumiləşdirmə bu obyekt və münasibətlərdən
asılıdır.

205

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə - riyazi obyekt və münasibətlərə xas olan fəal bir
proses kimi başa düşülür.
Ümumiləşdirmə zamanı müqayisə olunan obyekt və ya münasibətlərin ümumi cəhətləri
ayırd edilir. Müxtəlif obyektlər üçün ümumi olan xassə və ya əlamətlər iki növə ayrılır:
— ümumi və oxşar əlamətlər:
— ümumi və mühüm əlamətlər.
Müxtəlif olan obyektləri müqayisəsində də ümumi əlamətlər aşkar etmək mümkündür.
Ümumiləşdirmədə aşkar edilən hər bir mühüm əlamət – eyni zamanda həm də ümumi əlamət
hesab edilir. Lakin hər bir ümumi əlamət mühüm əlamət olmaya da bilər.
Konkretləşdirmə prosesi mücərrədləşdirmə prosesi isə əkslik təşkil edir. Əgər
mücərrədləşdirmə — öyrənilən obyektlərin, fikrən qeyri-mühüm xassələr, münasibətlər və
əlaqələrindən analiz edilməsi və eyni zamanda obyektin tədqiqatçını maraqlandıran bir və ya
bir neçə mühüm cəhətinin seçilib ayrılmasından ibarətdirsə, konkretləşdirmə — öyrənilən
obyektin bu və ya digər cəhəti başqa cəhətləri ilə əlaqədar olmayaraq birtərəfli qeyd olunan
təfəkkür fəaliyyətidir.
Orta məktəbdə cəbrin tədrisi prosesində şagirdlər ümumiləşdirmə aparmağa sövq edilirlər.
Lakin biliklərin konkretləşdirilməsinə bir o qədər də diqqət yetirilmir. Konkretləşdirmə
əməliyyatından istifadə edilməməsi məktəb təcrübəsinin ən böyük çatışmazlıqlarından biridir.
Biliklərin konkretləşdirilməsi ümuminin praktik tətbiqi həyata keçirilir.
Tədris prosesində riyaziyyatın həyatla əlaqəsi mücərrəd riyazi anlayışların düzgün və
dərindən mənimsənilməsinin zəruri şərtidir. Başqa sözlə şagird o zaman riyaziyyatı
mənimsəyə bilər ki, riyaziyyatda həqiqi aləmin əks olnduğunu dərk etmiş olsun. Buradan belə
nəticə çıxır ki, mücərrəd anlayışlara yiyələnmək riyaziyyatın həqiqi aləmin hansı obrazlarını
əks etdirdiyini, başqa sözlə, ümmiləşdirmə yolu ilə alınan ümumi anlayışlar və faktların
(qayda. Təklif və s.) konkret formalarına görə bilmək deməkdir.
Bu və ya digər anlayışı və faktı mənimsəmək təkcə onun tərifini başa düşüb ifadə bilməklə
bitmir. Əsas məsələ onun konkret təcəssümünü göstərə bilməkdir. Ümumi anlayışları
konkretləşdirmək bacarığı anlayışa yiyələnməyin mühüm və zəruri şərtidir. Anlayışa
yiyələnməyin ən mühüm şərti bu anlayışın daxil olduğu bütün anlayışlar sistemini
mənimsəməkdir.
Psixologiyada və həmçinin didaktikada ümumiləşdirmə metodu — anlayışları
formalaşdırma yolu kimi xarakterizə olunur. Burada psixoloji faktor olduqca mühümdür və
ümumiləşdirmənin əsasını təşkil edir. Məsələn, həndəsədən bucaq anlayışını daxil edərkən,
ətraf aləmdən şagirdlərə tanış olan obyektləri misal göstərib, bucaq müəyyən edən elementlər
ayırd edirik və tərifini veririk: “Bir nöqtədən çıxan və ya ortaq təpəli iki şüanın əmələ
gətirdiyi fiqura bucaq deyilir” – cümləsinin mənasını aşkar etmək lazımdır: həmin kəsişən iki
şüanın daxili oblastı həndəsi fiqur kimi bucağı təsvir edir. Bundan sonra bucağın elementləri:
təpəsi, tərəfləri və bucağın növləri qeyd olunur. Bucağın tənböləni anlayışını xassəsi onun
tərifindən alınır: “tənbölən üzərindəki hər nöqtə bucağın tərəflərindən bərabər məsafədədir”.
Burada şagirdləri “həndəsi yer” anlayışı ilə tanış etmək olar. Məlumdur ki, anlayışın
yaranması və ya formalaşmasının mərhələləri vardır: müşahidə, qavrayış, təsəvvür və anlayış.
Bu mərhələdə anlayışın formalaşması baş verir və ona ilk tərif verilir. Sonrakı mərhələdə
anlayışın tərifinə düzəliş edilə bilər (əgər mümkündürsə). Bucağın tənböləninə iki şəkildə tərif
verilir:
1) təpədən keçən və bucağı yarıya bölən düz düz xəttə tənbölən deyilir.
2) bucağin tənbölənindən bərabər məsafədə olan nöqtələrin həndəsi yerinə tənbölən
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deyilir.
Riyaziyyat təlimi prosesində “qavrayış – təsəvvür - anlayışı” ardıcıllığının funksional
mənası ondan ibarətdir ki, hər bir yeni anlayış məhz bu yolla və bu ardıcıllıqla yaranır.
Deməli, riyazi anlayışların formalaşdırılmasının qeyd olunan yolu ümumiləşdirmə üçün
əsas ola bilər. Hadisələrin və ya obyektlərin müşahidəsi, mühüm əlamətin mühüm olmayan
əlamətlərdən ayırd edilməsi və nəhayət – çoxlu sayda münasibət və ya obyektlər üçün ümumi
olan əlamətlərə uyğun söz və ya sözlər qrupu nəzərdə tutulan anlayışı və ya tərifini ifadə edir.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbdə riyaziyyatın zamanı xüsusi yeni anlayışların daxil
edilməsində ümumiləşdirmə və konkretləşdirmədən də istifadə edilməsi və bu zaman zəruri
prinsiplərin nəzərə alınması baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibartətdir ki, riyaziyyat təlimində
ümumiləşdirmə və konkretləşdirmənin əsasını təşkil edən prinsiplər göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Обобщение и конкретизация школьного
обучения по математике
Резюме
Обучение математики, особенно при введении новых понятий, также используется
обобщения и конкретизация. В статье излагается эффективность обобщенности
обучении математики.
V. Garayeva

Generalization and concretization of school
mathematics teaching
Summary
In the teaching of mathematics, especially when introducing of new nothings, one uses
generalization and concretization. In theatrical it is showmen a criterion for productivity of
generalization in the teaching of mathematics.
Redaksiyaya daxil olub: 26.05.2018
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Transendent funksiyalar daxil olan ifadələrin törəməsi
Şəlalə Yaqubova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: shelale.yaqubova.95@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
ped.ü.f.d., dos. A.Q. Cəfərov
Açar sözlər: törəmə, funksiya, triqonometriya, tərs triqonometrik funksiya, arksinus,
arkkosinus, arktangens, arkkotangens
Ключевые
слова:
производные,
функция,
тригонометрия,
обратная
тригонометрический функция, арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс
Key words: derivative, function, trigonometry, inverse trigonometric function, arcsin,
arccos, arctan, arcctan
Təbiətdə elə hərəkətlər müşahidə olunur ki, onlar müəyyən vaxtdan bir təkrarlanır. Belə
hərəkətlər dövri hərəkətlər adlanır, onların riyazi ifadəsi isə dövri funksiyalardır.
Harmonik rəqsi hərəkət qanunu y= Asinωt düsturu ilə verilir. Burada y- rəqs edən
nöqtənin başlanğıc vəziyyətdən etdiyi meyl, A- nöqtənin rəqsi hərəkətdəki maksimal meylini
ifadə edən amplitud, t- zaman, ω- çevrə üzərində köməkçi nöqtənin bucaq sürətidir. ω=

–

dir, T- sabit kəmiyyət olub rəqsin dövrünə lazım olan zamandır.
Harmonik hərəkətləri yaxşı öyrənmək üçün hər şeydən əvvəl triqonometrik funksiyalardan
sinusu və kosinusu diferensiallamağı öyrənmək zəruridir.
Tutaq ki, y= sin(ax +b) funksiyası verilmişdir. Sinusoid üzərində M(x;y) nöqtəsini götürək.
1)Həmin qrafik üzərində M nöqtəsinə yaxın
( ; ) nöqtəsini götürsək, funksiyanın
həmin nöqtədəki qiyməti uyğun olaraq
2)M nöqtəsindən

= sin(a

+b) olacaqdır, burada

= x+∆x – dir.

nöqtəsinə keçərkən funksiyanın artımını hesablayaq:

∆y= -y = sin(a +b) – sin(ax+b) = sin (a(x+∆x) +b) – sin (ax+b) = sin (ax+b)cos(a∆x)
+ cos(ax+b) sin(a∆x) – sin(ax+b) = cos (ax+b)sin (a∆x) – sin(ax+b)(1-cos(a∆x))=
cos(ax+b)sin(a∆x)- 2

sin(ax+b)

3) ∆y və ∆x- in aşağıdakı kimi nisbətini düzəldək:
=

cos(ax+b) – 2

sıfra yaxınlaşarkən
=

·

·

sin(ax+b).

nisbətinin limitini tapaq:

= a ·1· cos(ax+b) – 2 ·1·1 ·

Deməli,

= acos (ax+b).

Burada 2 xüsusi hala baxaq:
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1) Tutaq ki, b=0 – dır, onda

=a cosax alarıq.

2) Tutaq ki, b=0 , a=1- dir, onda
Misallar.
1) y= sin5x olduqda
- i tapın.

= cosx alarıq.

=

= 5cos5x
2) y= 7 sin(4x-3) funksiyasının törəməsini tapaq.
yˊ=(7sin(4x- 3))ˊ= 7·4 cos(4x-3)= 28 cos(4x-3)
3) y = · sin4x, yˊ =
· (sin4x)ˊ +
)ˊ ·sin4x = 4
Məlumdur ki,
y= cos (ax+b) = sin

cos4x + 4

sin4x

- dir.

Onda
yˊ=

ˊ =

ˊ =a cos

= -a

sin(ax+b) olar.
Deməli:
ˊ= - asin(ax+b)
Burada da yuxarıdakı iki xüsusi halı qeyd etmək lazımdır:
1) b=0 olarsa,(cosax)ˊ= -a sinax.
2) b=0 , a=1 olarsa,(cos)ˊ= -sinx.
Aşağıdakı funksiyanı differensiallayaq:
1) y= -2cos(1-x); yˊ= -2sin(1-x)
Sinus və kosinusun törəmələrinin düsturlarından istifadə edərək tangens və kotangensin
törəmə düsturlarını çıxaraq:
tgˊx=

=

ctgˊx =

=
=

=

Tərs triqonometrik funksiyaların törəməsi: y= arcsin x, x
y

,
.
funksiyası x=siny ,

funksiyasının tərsidir. Tərs funksiyanı tapmaq qaydasına əsasən x (-1;1) üçün
(srcsinx)ˊ=

=

=

alarıq.
cos(arcsinx)=

=

olduğundan , alarıq ki,

(arcsinx)ˊ =

(-1 ˂ x ˂ 1) .

Oxşar qayda ilə göstərmək olar ki,
(arccosx) ˊ =
y= arctgx, x

(-1˂ x ˂ 1).
funksiyası x= tgy, y

funksiyası tərsi olduğu üçün tərs

funksiyanın tapılması qaydasını tətbiq etsək, alarıq ki,

209

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети
(arctgx) =

=

=

=

=

Oxşar qayda ilə göstərmək olar ki, ( arctgx)ˊ=
İndi loqarifmik funksiyanın törəməsi üçün düstur çıxaraq. Bütün müsbət x-lər üçün
=

.

Bu düsturu isbat etmək üçün fərz edək ki, f(x) =

. Onda onun tərs funksiyası g(x) =

və fˊ(x) = a lna olacaqdır. Əsas loqarifmik eyniliyə əsasən və tərs funksiyanın
törəməsinin düsturuna görə
=g

=

=

=

(1) düsturu isbat olundu.

Adətən (1) düsturunun xüsusi halını - natural loqarifmin törəməsi düsturunu qeyd
edirlər: lnˊx=

(2)

Bu düstur a=e olduqda (1) düsturundan alınır , çünki lne=1.
Misal. f(x)=
funksiyasının törəməsini hesablayaq.
Mürəkkəb funksiyanın törəməsini hesablama qaydasına və (1) düsturuna görə
fˊ(x)= (

=

=

f(x) = funksiyası iki aralıqda təyin edilmişdir:
=]0;

[və]-

; 0[ (2) düsturundan çıxır ki,

çoxluğunda onun lnx ibtidai funksiyası

vardır.
Göstərək ki, ]aralığında f funksiyasının ibtidai funksiyalarından biri ln(-x)
funksiyasıdır. Doğrudan da,
(ln(-x))ˊ =

·(-x)ˊ= (

) (-1) =

Məqalənin aktuallığı. Toxunduğumuz mövzunun törəmənin öyrənilməsində rolu
böyükdür. Müşahidələr göstəsrir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində transendent funksiyalar
daxil olan ifadələrin törəməsi mövzusunun şagirdlər tərəfindən öyrənilməsində müxtəlif
çətinliklərə rast gəlinir. Bu nöqteyi-nəzərdən transendent funksiyalar daxil olan ifadələrin
törəməsinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Daha səmərəli üsullar seçməklə transendent funksiyalar daxil
olan ifadələrin törəməsi daha sadə şəkildə şagirdlərə öyrədilməsi metodikasından ibarətdir.
Buna görə də material müəllimlər tərəfindən şagirdlərə düzgün şəkildə mənimsədilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu mövzu ən əsas orta məktəb kursunda,
həmçinin elmi tədqiqat universitetlərində istifadə edilir.

Ədəbiyyat
1. Mərdanov M.C. və b. Cəbr və analizin başlanğıcı: 10-cu siniflər üçün dərslik. Bakı,
2013.
2. Qəhrəmanova N. və b. Riyaziyyat: 10-cu siniflər üçün dərslik. Bakı, 2016.
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Ш. Ягубова

Выражение производного, в котором содержится
трансцендентные функции
Резюме
Выражение производного, в котором содержится трансцендентные функции,
является основным из понятий в математике. В статье рассматривается основные
правила, примеры, их методы решения, способ решения выражений производного, в
котором содержится трансцендентные функции. В некоторых выражениях даны не
только их решения, но и их доказательства. Так же дана информация об обратных
тригонометрических функциях.
Sh. Yaqubova

Derivative of expressions which include transcendent functions
Summary
Derivative of expressions which include transcendent functions are the one of the main
conception, in this article there can be essential rules samples, solhtion ways, solution
methods related to derivative of expressions of transcendental functions. It is shown the
expression of derivative solution as well as proofs. Also it is given information about inverse
trigonometry.
Redaksiyaya daxil olub: 06.04.2018
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Parameterli kvadrat bərabərsizliklərin öyrədilməsində
blok-sxemlərdən istifadə
Qurban Əliyev
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun dosenti
E-mail: qurban1919@mail.ru
Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev,
tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: parametr, bərabərsizlik, blok-sxem, alqoritmik bilik, bacarıq və vərdişlər
Ключевые слова: параметр, неравенство, блок-схема, алгоритмические знания,
умение и навыки
Key words: the parameters, inequalities, block diagram, algorithmic, knowledge and
skills
Məlumdur ki, ax2 + b x+ c > 0 və ya ax2 + b x+ c < 0, şəklində olan (harada ki, a , b,c
parametrdən asılı ifadələr və a0, x isə məchul dəyişəndir) bərabərsizliklərə parametrdən
asılı olan kvadratik bərabərsizliklər deyirlər.
2

Tutaq ki, ax  bx  c >0 (1) parametrli kvadrat bərabərsizlik verilmişdir, harada ki xməchul dəyişən, a; b; c parametrdən asılı funksiyalardır və a0.
(1) parametrli kvadrat bərabərsizliyin həllinin ümumi sxemi aşağıdakı kimidir:
1. a=0 şərtində (1) bərabərsizliyini həll edin.
2. a  0 şərtini nəzərə almaqla kvadrat üçhədlinin D diskriminantını və x1, x2 köklərini
tapın; didiskriminantın parametrdən asılı olaraq işarəsini göstərin.
3. Bərabərsizliyi həll edin, əgər:

a  0,
 D  0;

bu halda həllər çoxluğu x  (; x1 )  ( x 2 ;)

a  0,
 D  0;

bu halda həllər çoxluğu x  (;

а) 
b) 

a  0,
 D  0.

c) 

b
b
)  ( ;)
2a
2a

bu halda həllər çoxluğu x  (;)

4. Bərabərsizliyi həll edin, əgər:

a  0,
 D  0;

а) 

bu halda həllər çoxluğu x  ( x1 ; x2 )

a  0,
bu halda bərabərsizliyin həlli yoxdur , yaxud 
 D  0;

б) 
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a  0,
bu halda həllər çoxluğu x  (;)
 D  0.

в) 

5.Cavabları yazmalı.
Orta məktəb riyaziyyat dərslərində, şagirdlərə parametrli kvadratik bərabərsizliklərin
həllərinin araşdırması alqoritminin öyrədilməsində, alqoritmin təsvir üsulu olan bloksxem
vasitəsindən istifadə etmək olar.
Onu da qeyd edək ki, parametrli bərabəsizlikləri həll etmək vərdişlərini öyrədərkən, bloksxem vasitəsindən istifadə etdikdə, şagirdlər mövzunu daha yaxşı mənimsəyəcəklər.
ax2 + b x+ c > 0 parametrli kvadrat bərabərsizliklərin həllərinin araşdırılması alqoritminin
bloksxem vasitəsi ilə təsviri aşağıdakı kimidir:
Baş

a,b,
c
D  b 2  4ac

x1, 2 

b D
2a
Yox

a>0
Hə
( ; x1 )  ( x 2 ;)

1

Hə

Yox

Yox

D>0

D<0
Hə
  x  

SON
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1

D>0

Yox

Hə

Yox

D=0

x  (;)

Hə

x1  x  x 2

Həlli yoxdur

SON
Parametrli kvadrat bərabərsizliklərin həllinə aid misallara baxaq.
2

Misal 1. x  5ax  a  0 (1) bərabərsizliyinin həllinin hər bir hal sxeminni nəzərdən
keçirək.
2
Həlli. 1) D  25a  4 a  a ( 25a  4) ; D  0 , əgər a  0 və yaxud a  

olarsa , onda alarıq : a  0 üçün;

4
25

yox
x2  0  0  x2  0  x  R x  0 ;
2

4
4
2
2
4

2
 0  x    0  x Rx  ;
при a  
: x  x
5
25
5
5
25

2) D diskrimantının işarəsi a parametrindən asılı olacaqdır:
–

+


4
25

+
0

Buradan göründüyü kimi

а

4
, a  0 aralığıda D  0 olduğu üçün (1) bərabərsizliyinin həllər çoxluğu
25
x  ( ; x1 )  ( x2 ; ) olur, harada ki, x1 və x2 - x 2  5ax  a kvadrat üçhədlinin
a

 5a  25a 2  4a
kökləridir və belə hesablanır x1 
,
2
 5a  25a 2  4a
x2 
;
2
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4
a0
25

intervalında D  0 , onda (1) bərabərsizliyinin həllər çoxluğu

x  ( ; ) olur, yəni xR.
4
Cavab: 1) a  
və a  0 olarsa, onda
9


 5a  25a 2  4a    5a  25a 2  4a

x   ;

;  ;

 

2
2

 

2)
3) 

a0

olarsa, onda x ( ;0)  (0;) : a  

4
 a  0 olarsa, onda , x  R .
9

4
, x  R  x 2
25
5

Məqalənin aktuallığı. Parametrli kvadrat bərabərsizliklər orta ümumtəhsil məktəblərində
çox az saat verirlir. Şagirdlər ali məktəblərə qəbul və orta məktəb buraxılış imtahanlarinda,
parametr daxil olan xətti tənliklər, bərabərsizliklər və sistem tənliklərə aid testlərin həllində
çətinlik çəkirlər. Parametrlə əlaqədar məsələ və misallar məktəblilərin məntiqi düşüncələrinə
və riyazi təvəkkürün formalaşmasına təsir edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Parametrli kvadrat bərabərsizliklərin oyrədilməsində həll
alqoritminin blok-sxemlə təsvirindənistifadə olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat fənindən, parametrli kvadratbir
bərabərsizliklərin təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün alqoritmin təsvir üsullarının (sözlə
və blok  sxemlərlə) didaktik imkanlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Alınmış nəticələr
başqa ümumtəhsil fənlər üzrə aparılacaq tədqiqatlar üçün baza rolunu oynaya bilər.

Ədəbiyyat
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Использование блоксхема при изучении
квадратные неравенства с параметрами

К. Алиев

Резюме
В работе описывается методика изучении квадратные неравенства с параметрами.
Даны решение некоторые квадратные неравенства с параметрами, которые изучаются
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в курсе математики в общеобразовательной школе. В работе дано алгоритм изучения
решение квадратные неравенства с параметрами. Алгоритм решения квадратные
неравенства с параметрами показан в виде блоксхемы.
Q. Aliev

The use of flowcharts in the steady of a
square in equation parameters
Summary
The paper describes a method of standing the a square in equation parameters. Given some
types solution of a square in equation parameters that are studied of mathematics in secondary
school. The paper gives a study of a square in equation parameters of the algorithm. In
algorithm for constructing the a square in equation parameters is shown in block diagram
from.
Redaksiyaya daxil olub: 23.05.2018
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Bir tənliklər sisteminin müxtəlif üsullarla həlli
Mətləb Ağayarov
SDU-nun dosenti
Növrəstə Bayramova
SDU-nun assistenti
Aynurə Əliyeva
SDU-nun böyük laborantı
E-mail: abdullayev_ayxan@list.ru
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Açar sözlər: tənliklər sistemi, əvəzetmə üsulu, müstəvi, sfera
Ключевые слова: система уравнений, метод подстановки, плоскость, сфера
Key words: the system of equations, the method of replacement, plane, sphere
Məlumdur ki, ikidərəcəli tənliklər sistemini (verilən məqalədə üç məchullu ikidərəcəli
tənliklər sistemini) həll etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bu üsullardan biri
əvəzetmə üsuludur. Lakin elə elə tənliklər sistemi var ki, onu söylədiyimiz üsulla həll etmək
mümkün olmur. Oxucuya təqdim olunan məqalədə bir tənliklər sisteminin həlli üçün daha
səmərəli üsullar verilmişdir.
Psixoloqlar müəyyən ediblər ki, hər hansı bir riyazi məsələni bir neçə üsulla həll etmək,
eyni tip məsələdən bir neçəsini həll etməkdən daha çox faydalıdır.
XX əsrdə yaşamış ingilis riyaziyyatçısı və pedaqoqu U.U. Soyer yazırdı: “Cəbri öyrənən
insan üçün eyni bir məsələni müxtəlif üsullarla həll etmək daha faydalıdır, nəinki üç-dörd
fərqli məsələni həll etmək. Eyni bir məsələni müxtəlif üsullarla həll etdikdə müqayisə yolu ilə
hansı üsulun daha qısa və səmərəli olduğunu aydınlaşdırmaq olar. Qeyd edilən təcrübəni
təkmilləşdirir”.
Şagirdin müxtəlif həll üsullarını nəzərdən keçirməsi, onlardan ən rasional üsulunu seçməsi
onda düşünmək, müzakirə etmək, düzgün qərar çəxarmaq kimi vərdişlər aşılayır.
Bir məsələnin müxtəlif üsullarla həlli şagirdə öz riyazi bilik ehtiyatlarını tətbiq etmək
imkanı verir.
Beləliklə, məsələnin müxtəlif üsullarla həlli şagirdlərdə təfəkkür çevikliyinin
formalaşmasını tərbiyə edir.
Tənliklər sistemini həll edin:
1-ci üsul. Tənliklər sisteminin birinci tənliyinin hər tərəfini
toplasaq
və ya
alarıq.
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Buradan isə

⇔

Deməli,

, yəni tənliklər sisteminin həlli

2-ci üsul. Tənliklər sisteminin birinci tənliyindən -i
nəzərə alsaq

üçlüyüdür.
və

ilə ifadə edib ikinci tənlikdə

alarıq. Axırıncı tənlik üzərində çevirmələr aparmaqla onu
şəklinə gətirək.
tənliyi həll edək:

-ə parametr kimi baxsaq, alınan tənlik

-in istənilən qiymətində

-ə nəzərən kvadrat tənlikdir. Bu

olduğundan,

tənliyin həlli olması üçün yalnız

olmalıdır. Bu isə

Deməli, verilən

olduqda mümkündür. Onda

=
Deməli,
, yəni tənliklər sisteminin həlli
üçlüyüdür.
3-cü üsul. Tənliklər sisteminin birinci tənliyinin hər tərəfini kvadrata yüksəldib, alınan
tənliklə ikinci tənliyi tərəf-tərəfə çıxaq:
Buradan isə alırıq ki,

və ya
olduğundan

olar.

Onda
Axırıncı bərabərliyi
Buradan da

şəklində yazmaq olar.
alınır. Tənliklər sisteminin birinci tənliyini nəzərə almaqla

olduğunu tapırıq.
Deməli, tənliklər sisteminin həlli

üçlüyüdür.

4-cü üsul. Yoxlamaqla əmin ola bilərik ki,
üçlüyü tənliklər sisteminin
həllidir. İsbat edək ki, tənliklər sisteminin başqa həlli yoxdur.
Tutaq ki,
. Onda tənliklər sisteminin birinci tənliyini
şəklində yazmaq olar. İkinci tənliyi sadələşdirək:
və ya
Burada

şərtini nəzərə alsaq,
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alarıq. Buradan isə

və deməli,

, yəni

5-ci üsul. Qeyd edək ki, tənliklər sisteminin birinci tənliyi koordinat oxlarını
nöqtələrində kəsən müstəvinin, ikinci tənliyi isə
mərkəzi koordinat başlanğıcında, radiusu
olan sferanın tənliyidir.
Tənliklər sistemini həll etmək üçün müstəvi ilə sferanın kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını
tapmaq lazımdır. Bunun üçün isə sferanın radiusu ilə sferanın mərkəzindən bu müstəviyə
qədər olan məsafəni müqayisə etmək lazımdır.

Bundan ötrü həcmlərin müqayisəsi üsulu ilə

tetraedrinin hündürlüyünü hesablayaq:
(1)

Asanlıqla görmək olar ki,
tərəfləri

bir-birinə

bərabər

üçbucağı düzgün üçbucaqdır. Çünki bu üçbucağın
olan

düzbucaqlı

üçbucaqlarının

hipotenuzlarıdır. Onda
Deməli,
Bunları (1)-də nəzərə alsaq,

alarıq, buradan isə

Beləliklə, alırıq ki,
yəni sferanın radiusu onun mərkəzindən müstəviyə
qədər olan məsafəyə bərabərdir. Bu isə o deməkdir ki, müstəvi ilə sferanın bir toxunma
nöqtəsi var. Deməli, verilmiş tənliklər sisteminin yeganə həlli var:
Məqalənin aktuallığı. Baxılan problemin tədqiqinin nəticələri qeyri-xətti tənliklər
sisteminin təlimi prosesinin intensivləşdirilməsində, baxılan üsullardan istifadə etmə
bacarıqlarının, vərdişlərinin formalaşdırılmasında xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Cəbri və həndəsi üsullara əsaslanaraq bir tənliklər sisteminin
beş müxtəlif üsulla həlli verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən riyaziyyatı dərindən
öyrənən siniflərdə, şagirdlərin ali məktəblərə qəbul imtahanlarına və olimpiadalara hazırlığı
üçün istifadə edilə bilər.
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Riyaziyyatdan həndəsi elementlərin məzmun
xəttinin İKT vasitəsilə öyrədilməsinin
pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətlərinin metodikası
Qönçə Bəşirova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU
E-mail: qoncabashirova@yahoo.com
Nərmin Səlimli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: nemis2018@ mail.ru
Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev,
ped.ü.f.d., dos. Ə.Q. Pələngov
Açar sözlər: həndəsi fiqur anlayışı, üçbucaq, kvadrat, slindir, kub, dairə, prizma, konus,
piramida
Ключевые слова: кoнцепцйя геометрицеской фигуры, треугольник, квадрат,
силиндир, куб, круг, призма, конус, пирамида
Key words: geometric figures, triangle, quadratic, cylinder, cube, circle, prism, cone,
pyramid
Müasir dövrümüzdə insan və cəmiyyətin inkişafının əsas resurslarından biri
informasiyadır. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi yeni nəslin
formalaşdırılmasına mühüm təsir göstərir. Buna görə də ölkəmizin bütün müəssələrində eləcə
də təhsil ocaqlarlarının ibtidai sinifələrində İKT-dən vaxtaşırı istifadə olunur. İnformasiya və
kommunikasiya texnologiyaları ilə işləmək və düzgün istifadə etmək bacarığını şagirdlərdə
formalaşdırmaq orta məktəb müəllimlərinin üzərinə düşür. İbtidai siniflərdə informatika
fənninin tədrisi zamanı şagirdlərin psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq çox vacibdir.Ona
görə də məktəbdə müəllim bilik verməklə yanaşı şagirdlərə pisxoloji cəhətdən də kömək
olmalıdır. İbtidai siniflərdə təfəkkür bəsit formalaşmışdır. Lakin diqqət, qavrama, yadda
saxlama çox güclü inkişaf edib. Bəsit formada təfəkkür dedikdə şagirdlərdə hər hansı bir
obyektin, əşyanın rənginin, formasınin yadda saxlaması başa düşülür. Hər hansı videoçarxa
baxdıqda şagirdlərdə emosiya yaranarsa bu onların yaddaşında daha yaxşı qalar. İbtidai
siniflərdə informatika fəninin tədrisi zamanı tək dərslikdə olan məlumatlarla
kifayətlənməməliyik, eyni zamanda ətrafda olan əşyalardan təbii hadisələrdən də nümunələr
daha maraqlı və keyfiyyətli olar. İnformatika fəninin əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu
fənn ibtidai siniflərdə keçirilən digər fənlərlə inteqrasiya təşkil edir. Buna misal olaraq
Riyaziyyatla inteqrasiyasını qeyd edə bilərik. Riyaziyyatın tədrisi ibtidai siniflərdə
ümumtəhsil xarakterlidir. Bu zaman riyaziyyata maraq yaratmaq nəzərdə tutulmur, eyni
zamanda digər fənlərlə əlaqələndirilməsi, digər fənləri də eyni zamanda mənimsəmək və
nəhayət sonda riyaziyyatın daha dərindən öyrənilməsinə nail olmuş oluruq. Riyaziyyata
maraq 14-15 yaşlarında daha çox formalaşmış olur. İbtidai sinifdən başlayaraq riyaziyyatı
öyrənmək lazımdır ki, yuxarı siniflərdə keçdikdə yeni mövzuları əvvəl keçirilənlərlə
əlaqələndirilib daha yaxşi biliyə yiyələnmiş olsunlar. Riyaziyyat fənni bilirik ki. Iki hissəyə
ayrılır: cəbr və həndəsə. Bunlar da ayrılıqda bir neçə sahəyə ayrılııb sonra tədris olunur.
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İbtidai siniflərdə qeyd etdiyimiz kimi təfəkkür çox aşağı səviyyədə olduğu üçün bu siniflərdə
Riyaziyyatın tədrisi zamanı əyanilik vacib əhəmiyyət daşıyır. Təfəkkür aşkar və qeyri-aşkar
şəkildə təzahür edir ki, bu da özlüyündə mücərrəd təfəkkür forması olub, təlim prosesində
özünü göstərir. Həndəsə kursunda həndəsi fiqurlar anlayışlarından danışarkən onların əsas
xassələrini qəbul edib nəzərə alırıq. Buna fəzadakı vəziyyəti və ölçüləri daxildir. Lakin tətbiq
olunmayan obyektin vacib olmayan xassələrindən imtina edirik. Mücərrəd təfəkkür analitik
məntiqi fəza təfəkkürlərinə bölünür. Məsələ və misalları həll etdikdə, məsələlərə tənlik
qurduqda məsəlinin həllini araşdirdiqda, teoremlərin isbatında analitik təfəkkürdən istifadə
edirik. Bu zaman tək analitik təfəkkürdən istifadə etmirik, digər təfəkkür növləri birgə
vəhdətdə təzahür edilir. Məntiqi təfəkkür hər hansı bir məsələnin nəticəsini əvvəlcədən
görmək, ilkin verilən şərtlərdən istifadə edərkən nəticəni və s. xarakterizə edən təfəkkürdür.
Öyrənilən obyekti fikrən qurmaq və onların üzərində real obyektin üzərində aparılan
əməliyyatları aparmaq bacarığı ilə müəyyən olunan təfəkkür növünə fəza təfəkkürü deyilir.
Fəza təfəkkürünün formalaşması həndəsədə strometriya kursunun öyrənilməsində şagirdlər
üçün çox vacibdir. Texniki vasitələr də fəza təfəkkürünün formalaşmasında mühüm rol
oynayır. Təlim prossesində əyani vasitələrdən düzgün istifadə etmək şagirdlərdə fəza
təfəkkürlərinin formalaşmasında müsbət təsir göstərir. Digər fənlərdə dəyişikliklər olduğu
halda, həndəsə elminin son iki əsrdə məzmunu sabit qalıb. Qeyd etdiyimiz kimi, həndəsə
fənni bir neçə sahəyə ayrılır ki, bunlardan biri də planametriyadır. Bu bölmədə düz xətt, düz
xəttin qarşılıqlı vəziyyəti, üçbucaq, üçbucağın xassələri, çevrə fiqurların bərabərsizliyi və s.
Öyrənilir. Strometriyada isə çoxüzlülərin xassələri, düz xəttin müstəvi ilə qarşılıqlı vəziyyəti,
fırlanma cisimləri və xasələri, həndəsi çevirmələrin xassələri öyrənilir. İbtidai siniflərdə
öyrənilməsi nəzərdə tutulan həndəsi biliklərin əsası aşağıdakılardan ibarətdir. Düz xətt, düz
xətt parçası, sınıq xətt, çoxbucaqlı (kvadrat), düzbucaqlı, çevrə, üçbucaq, bucaq. Qeyd edək ki,
ibtidai sinifdə, xüsusən də III və IV siniflərdə öyrənilən həndəsi fiqurlar şagirdlərin
yaddaşında şəkil kimi əzbər yadda qalsa da, təsəvvürlərində onu canlandıra bilmirlər, ona
gorə də növbəti siniflərdə keçdikdə həndəsə anlayışlarının öyrəməyə başlayanda aşağı sinifdə
öyrəndikləri bilik və bacarıqlarında olan nöqsanları tapıb aradan qaldırmaq vacibdir. İbtidai
siniflərdə informatikanın tədrisi dörd məzmun xətti üzrə öyrənilir:
1. İnformasiya və informasiya prosesləri.
2. Formalaşdırma, modelləşdimə, alqoritimləşdirmə və proqramlaşdırma.
3. İnformasiya–kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri.
4. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması.
İbtidai siniflərdə informasiya və informasiya prosesləri texnologiyaları və modellər
haqqında şagirdlərdə elmi təfəkkürlər yaratmaq və bu təsəvvürlərin əsasını nə təşkil etdiyini
mənimsətmək informatika fənin əsas məqsədidir.Cari zamanda əldə edilən informasiyanın
fərdi şəkildə tətbiq etməyi bacarmaq, fərdi və kollektiv şəkildə layihələr hazırlamaq və s.
İbtidai siniflərdə dərsliklər əsas şagirdlərdə informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları bacarığını inkişaf etdirmək üçün tədris olunur. Ümumiyyətlə, tədris olunan
movzular elmi əsasa yox şagirdlərin maraq dairələrinə həyatla təbiətlə əlaqəli
formalaşdırmalıdır ki, şagirdlər mövzunu yaxşı mənimsəmiş olsun. İbtidai siniflərdə
informatika kursu üçün nəzərdə tutulan əsas vəzifələr aşağıdakılardır:
 Ətrafımızdakı informasiya axınında şüurlu surətdə istiqamət götürmək və sistemli analiz
etmək bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi;
 İnformasiya mədəniyyətinin və ilkin kompüter savadlılığının formalaşdırılması;
 Alqoritmik təfəkkürün inkişafı və alınmış informasiyanın öz fəaliyyətində şəxsi biliyə
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çevirmək bacarığının reallaşdırılması;
 Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Həyat bilgisi və digər fənlərdə aldığı informasiya ilə
praktik iş vərdişlərinin formalaşdırılması;
 İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində informasiya texnologiyalarından istifadə
qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək;
 Sadə informasiya texnologiyalarından (telefon, televizor, maqnitofon və s.) istifadə
etmək bacarıqlarının formalaşdırılması;
 Öyrənilən obyekt və proseslərin informasiya modellərinin (sxem, cədvəl, xəritə və s.)
yaradılma təcrübəsinə yiyələnmək;
 Sadə komputer proqramlarında ilkin iş bacarıqlarının formalaşdırılması.
HƏNDƏSI FIQURLAR MOVZUSUNDA INTERAKTIV METODLA TƏDRIS
TƏCRUBƏSI
Əvvəlcə mövzunun standartını qeyd edirəm.
Müxtəlif əlamətlərə görə həndəsi fiqurların təsnifatını aparır və nəticəni şərh edir. Sonra
şagirdlərə bu mövzunun məqsədinin nə olduğunu söyləyirəm.
Məqsəd. Fəza fiqurlarından kub, düzbucaqlı prizma, kürə, slindir tanıdıqlarıını bildirir.
Çoxlu fiqurlar içərisindən həndəsi fiqurları seçib ayırır. Real həyatda həndəsi fiqurlara
oxşayan əşyaları seçir. Həndəsi fiqurlarda til, təpə üzlərini taniyir. Hər bir şagird bu mövzuda
aşağıdakıları bacarmalıdır.
Həndəsi fiqurların tillərini, üzlərini, təpələrini göstərə bilir və sayır. Verilmiş şəkillərdə
həndəsi fiqurları formalarına görə qruplaşdırmağı bacarır. Dərsin gedişatında hansı
təchizatdan istifadə etdiyini qeyd edir (həndəsi fiqurlar dəsti, tədris nümayiş materialları və s.).
Dərsin yaxşı keyfiyyəli olması üçün iş formasından istifadə edirəm. Bilirik ki, dörd iş forması
var. Onlardan birini qruplarla işi seçirəm. Mövzunun şagirdlərə izahına başlayıram.
Üçbucaq - üç təpəsi, üç tərəfi və üç bucağı var.
Üçbucaq
Düzbucaqlı. Bütün bucaqları dűz bucaq olan paraleloqramdır.
Kvadrat. Kvadratın dörd təpəsi, dörd tərəfi,
dörd bucağı var, tərəfləri bərabərdir.
Dairə yuvarlaqdır, təpəsi və bucağı yoxdur.
Konus. Konusun düz üzü (oturacağı) dairədir.
Düzbucaqlı

Slindir. Slindir 2 düz üzü dairədir.
Piramida. Piramida üzləri ortaq təpələri
olan üçbucaqlardır.
Kürə. Kürənin düz üzü (oturacağı) yoxdur .

Prizma. Yan üzləri oturacaq müstəvisinə perpendikulyar olan prizma düz prizma, yan
üzləri oturacaq müstəvisinə maili olan prizma mail prizma adlanır. Oturacağı düzgün
çoxbucaqlı olan düz prizma düzgün prizma adlanır. Fəza fiqurlarının üzləri müxtəlif formalı
müstəvi fiqurlardır. Çoxbucaqlılar - bucaqlarının sayı ilə adlandırılır. Dərsin izahindan sonra
şagirdləri qruplara ayırıram və hər bir qrupa ayrılıqda tapşırıq verirəm. Şagirdlərə maraqlı
olsun deyə hər qrupu 1 fiqur adı ilə adlandırıram.
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1. Slindir qrupu

Şəkildə verilmiş fiqurların adlarını, xassələrini qeyd edin
2.Konus qrupu
Şəkilə diqqətlə baxın və şəkildəki gostərildiyi kimi bu fiqurları sıra ilə yerləşdirilib.
1.Şəkildə hansi həndəsi fiqurlar var?
2.Konus sirada neçənci yerdədir?
3.Kub nə rəngdədir?
4.Şəkildə prizma var?

Prizma qrupu
1.Şəkildə hansi fiqur göstərilib.
2.Verilmiş fiqurun neçə təpəsi neçə tərəfi neçə tili varsa qeyd edin.

3.Real həyatda bu fiqura oxşar əşyalardan nümunələr göstərin.+
Pramida qrupu
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Şəkildə verilmiş robutun hansı fiqurlardan
hazırlandığını söyləyin.

Qruplar tapşırıqların həllini lövhədən asır. Kollektiv formada müzakirə aparılır. Sonda
ümumiləşmə və nəticə cixarırıq və bu zaman BİBO usulundan istifadə edirik. Nəyi bilib nəyi
bilmədiyimizi cədvəl formasında qeyd edirik. Yaradıcı tətbiqetmədə tapşırıqlar verilir.
Uşaqlar öz ətrafında real həyatda həndəsi fiqurlara oxşarlığı olan əşyaların adlarını yazın.
Məqalənin aktuallığı. İbtidai sinifdlərdə öyrənilən həndəsi fiqurları bəzən şagirdlər
təsəvvürlərində yaxşı canlandıra bilmirlər, ona gorə də növbəti siniflərdə keçdikdə həndəsə
anlayışlarının öyrənilməsi zamanı aşağı sinifdə öyrəndikləri bilik və bacarıqlarında olan
nöqsanları tapıb aradan qaldırmaq vacibdir. Bu baxımdan məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə həndəsi fiqurlar
movzusunun öyrədilməsi zamanı interaktiv metodla tədris təcrubəsinə də toxunulur, iş
formalarının təsnifatı verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Баширова, Н. Салимли

Обучении геометрических линейных елементов
математики с помощи методики педагогико-психологическое
особенностей ИКТ
Резюме
В статье исследуется трудности изучении геометрических фигур в начальных
класссах, а также указывается пути те негативных явлений во время обучении
геометриических тем в следующих классах.
G. Bashirova, N. Salilmli

Methodology of teaching pedagogical-psychological characteristics
of ICT content through geometric content
Summary
In this article are being searched the difficulties in teaching process of geometric figures in
elementary classes and being shown the ways to overcome negative situations during the
teaching of geometric subjects in the next classes.
Redaksiyaya daxil olub: 23.05.2018
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II sinifdə həndəsə məzmun xəttinin öyrədilməsində şagirdlərdə
alqoritmik mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi
Samirə Tağıyeva
ADPU-nun dosenti
E-mail: sama-qasa@mail.ru
Jalə Alıyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos. N.X. Şərifov,
f.-r.ü.f.d., dos.M.Ə. Şahverdiyev
Açar sözlər: alqoritm, alqoritmin təsviri vasitələri, blok-sxem, proqram
Ключевые слова: алгоритм, способы описания алгоритмов, блок-схема, программа
Key words: algorithm, methods for describing algorithms, block diagram, program
Təlim üçün yeni orijinal üsulların tapılması, az vaxt ərzində çox biliyin verilməsi, müasir
tətbiqi elmlərin elementlərinin məktəbə daxil edilməsi, şagirdlərin fəallığının artırılması,
məktəb riyaziyyatının proqramlarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin tam şəkildə dəyişdirilməsi
dövrün tələbinə çevrilmişdir. Tədris prosesinin kompyuterləşdirilməsi elmlərin
riyaziləşdirilməsi problemini yaratmışdır. Müvəffəqiyyətli qərarın qəbul edilməsi riyazi təhlil
tələb edir və qoyulmuş məsələni tam, dolğun, mükəmməl modelinin yaradılması ilə məqsədə
nail ola bilərik. Eləcə də alqoritmləşdirmənin təlim prosesində tətbiqi məqsədəuyğundur.
Riyazi alqoritmləşdirmə aparmaqla həqiqi obyektin funksional, informasiya strukturu tam
öyrənilə bilər, mücərrədləşdirmə aparılaraq əlaqələrin real məzmunu aşıla bilər, şagirdlər
riyaziyyata quru bir elm kimi baxmazlar, onun elmlər arasında rolunu dərk etmiş olarlar. Son
illərdə kompyuterin təlim prosesinə daxil olması təlimin yeni modelinin yaradılmasına şərait
yaratmışdır. Kompyuter nadir modelləşdirmə imkanına malikdir, kompyuterdə yaradılan və
canlandırılan riyazi modellər (düsturlar, qrafiklər, cədvəllər, diaqramlar, oyunlar və s.)
heyrətamiz dərəcədə əyani olub öyrənilən proses və obyektlərin təhlil və tədqiqi üçün böyük
imkanlar açır. Müasir kompyuterlər yalnız hesablama vasitələri deyildir, informasiya sistemi
və informasiyanı saxlama vasitəsi, müxtəlif obyekt və proseslərin idarə olunmasının
avtomatlaşdırılması və modelləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Şagirdlərin kompüter savadının artırılması üçün isə onların alqoritmik bilikləri inkişaf
etdirilməlidir. Müasir şəraitdə ibtidai siniflərdən başlayaraq informatika dərslərində
alqoritmləşdirmə elementləri şagirdlərə tədris edilir. Digər fənlərin tədrisində də (əsasən
riyaziyyat) alqoritmlərdən, kompüterin imkanlarından istifadə etmək günün tələbinə
çevrilmişdir.
II sinifdə Həndəsə məzmun xəttinin öyrədilməsində mövzuya dair biliklərin
ümumiləşdirilməsi, istiqamətverici kimi blok-sxemlərdən istifadə etmək olar. II sinifdə
Həndəsə məzmun xəttində şagirdlərə “Həndəsi fiqurlar: kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq, dairə”
mövzusu tədris edilir. Bu mövzunun tədrisində aşağıdakı məzmun standartı reallaşmalıdır:
Şagird müxtəlif əlamətlərə görə fiqurları ayırır və nəticəni izah edir. Bu dərsdə şagirdin əldə
edəcəyi bacarıqlar aşağıdakılardır:
— Şagird üçbucaq, düzbucaqlı, kvadrat kimi fiqurları təsvir etməyi bacarır;
— Şagird üçbucaq, düzbucaqlı, kvadrat kimi fiqurların tərəfləri və bucaqlarının sayını
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tapmağı bacarır;
— Şagird düzbucaqlı və kvadrat kimi fiqurları bir – birindən ayırmağı bacarır;
— Şagird dairənin əyrixətli fiqur olduğunu başa düşür;
— Şagird dairəni üçbucaq, düzbucaqlı, kvadrat kimi fiqurlardan fərqləndirməyi bacarır;
— Həyatdan götürülmüş real əşyalar və şəkillər içərisindən öyrəndiyi fiqurları (üçbucaq,
düzbucaqlı, kvadrat, dairə) tapmağı bacarır.
Şagirdlərdə bu bacarıqların formalaşdırılması üçün onlara istiqamətverici kimi bloksxemlərdən istifadə etmək olar. Məsələn, üçbucaq, düzbucaqlı, kvadrat kimi fiqurların
tərəflərinin və bucaqlarının sayına görə fərqləndirilməsində aşağıdakı blok-sxem (Blok-sxem
1) istiqamətləndirici rolu oynaya bilər. Şagirdlər təqdim olunan blok-sxemdən istifadə edərək
aşağıdakı çalışmanı asanlıqla həll edə bilərlər:
Çalışma 1. Aşağıdakı fiqurları dəftərində çək (Şək.1). Çəkdiyin hər bir fiqurun adını,
tərəfləri, təpələri, bucaqları sayını müəyyən et.

Şək.1.
Şagirdlər üçbucaq, kvadrat və düzbucaqlı fiqurlarının adlarının müəyyənləşdirilməsində
əvvəlcə onların tərəflərinin sayını müəyyən edirlər. Əgər təqdim olunan fiqurların tərəflərinin
sayına görə adlarının təyin edilməsində çətinlik yaranarsa, onda blok-sxem 1-dən
istiqamətləndirici kimi istifadə edə bilərlər.
Şagirdlər fiqurların adlarını müəyyən etdikdən sonra blok-sxemdən istifadə edərək həmin
fiqurların təpələri və bucaqları sayını da təyin edə bilərlər. Qeyd etməliyik ki, blok-sxemdən
istifadə ilk dərslərdə faydalıdır. Şagirdlərdə üçbucaq, düzbucaqlı, kvadrat kimi fiqurların
tərəfləri, təpələri, bucaqları sayını müəyyən etmək bacarıqları və vərdişləri formalaşdıqdan
sonra artıq blok-sxemə ehtiyac qalmayacaq.
Şagirdlər bu mövzunu öyrəndikdə dairə ilə də tanış olmalıdırlar. Şagirdlərə izah edilir ki,
dairənin tərəfləri, bucaqları, təpələri yoxdur. Dairə əyri xətlə çəkilir. Dairənin kənarlarını
çevrə əhatə edir. Dairə həmin çevrənin müstəvi üzərində əhatə etdiyi sahədən ibarətdir.
Növbəti addımda şagirdlərə həyatdan götürülmüş şəkillər təqdim olunur və onlar
tanıdıqları fiqurları həmin şəkillərdə müəyyən edirlər. Məsələn, şagirdlərə aşağıdakı kimi
çalışmanın həllini tapşırmaq olar.
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başlanğıc

Blok-sxem 1

Verilmiş fiqurda tərəfləri və bucaqların sayını təyin
et

Hə

Fiqurda 3 tərəf var

yox

Fiqur üçbucaqdır.
Üçbucaqda 3 bucaq və 3
təpə var

Fiqurda 4 tərəf var

Hə
Fiqur düzbucaqlıdır, 4
təpəsi və 4 bucağı var

Düzbucaqlının tərəfləri
bərabərdir

yox

Hə

Fiqur kvadratdır, 4 təpəsi
və 4 bucağı var

son
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Çalışma 2. Hər bir şəkildə (Şək.2) neçə dairə, kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq var?

Şək.3
Şagirdlər təpə nöqtələrinə görə də həndəsi fiquru çəkməyi bacarmalıdırlar. Qeyd edək ki,
bu zaman texnologiya fənni ilə də inteqrasiya əldə ediləcək. Məsələn şagirdlərə kartoçkalar
(Şək.3) paylanır və qırmızı nöqtələrin sayına əsasən fiquru çəkmək tapşırılır. Sonra həmin
fiqurun tərəfləri, təpələri, bucaqlarının sayını müəyyənləşdirmək tapşırığı verilir.
Göründüyü kimi bu tapşırığın həllində şagirdlər altıbucaqlı fiqurunu alacaqlar. Şagirdlərə
izah edilməlidir ki, üçbucaq, düzbucaqlı, kvadratdan başqa altıbucaqlı, beşbucaqlı kimi
həndəsi fiqurlar da vardır. Bu da III sinifdə onları çoxbucaqlı fiquru ilə tanışlığa hazırlayacaq.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə komyuterlərin məişətimizə daxil olması, insan
fəaliyyətinin bütün sahələrində güclü avtomatlaşdırılmış vasitələr sistemindən istifadə
edilməsi ümumtəhsil məktəblərində təlim və tərbiyənin tamamilə yenidən qurulmasını
zəruriləşdirmişdir. İndi təlimi elə təşkil etmək lazımdır ki, hazırlanan gənc cəmiyyətin
informatikləşdirilməsində iştirak edə bilsin. Artıq ənənəvi təlim üsulları ilə gənc nəsli həyat
üçün hazırlamaq mümkün deyildir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Aparılan tədqiqatın nəticəsində II sinifdə Həndəsə məzmun
xəttinə daxil olan “Həndəsi fiqurlar: kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq, dairə” mövzusunun
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öyrədilməsində fiqurların adlandırılması, tərəfləri, təpələri, bucaqlarının sayının müəyyən
edilməsində alqoritmin blok-sxemlə təsvirindən istifadə edərək şagirdlərin riyazi bilik,
bacarıq və vərdişlərinin artırılması ilə yanaşı onlarıda alqoritm, onların təsvir formaları
haqqında təsəvvürlərini formalaşdırmaqla alroqitmik mədəniyyətlərini inkişaf etdirən
metodikanın bir variantı işlənmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərdə riyaziyyat dərslərində təlimin
keyfiyyətini yüksəltmək üçün alqoritmin təsvir üsullarından istifadənin didaktik imkanlarını
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Şagirdlər II sinifdə riyaziyyat dərslərində riyazi savadlarını
artırmaqla yanaşı alqoritm, onun təsviri üsulları haqqında biliklərini dərinləşdirirlər.
Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və
magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Развитие алгоритмической культуры школьников в
II классе при изучении линии содержания «Геометрия»
Резюме
В работе описывается роль алгоритмов в обучении способы формирования
алгоритмической культуры учащихся в IIклассе. Приводятся примеры описания
алгоритмов в виде блок-схем. Также даны примеры для изучения данного материала.
S. Tagieva, Zh. Alieva

The development of algorithmic culture of schoolchildren in the
II class while studying the content line "Geometry"
Summary
The paper describes the role of algorithms in teaching and methods of formation of
algorithmic culture of students in the II class. Examples of the description of algorithms in the
form of block diagrams are given. Also given examples for studying this material.
Redaksiyaya daxil olub: 09.04.2018
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Kadr hazırlığında İKT-nın, yeni təlim üsulları
və texnologiyaların tətbiqi dövrün tələbidir
Şərafət Baxışova
ADPU-nun dosenti,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. M.A. İbadova,
ped.ü.f.d. S.M. Sadıqova
Açar sözlər: ali pedaqoji təhsil, tədris, kadr hazırlığı, şəxsiyyət
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, учеба, кадровая подготовка,
личность
Key words: higher pedagogical education, teaching, preparation of cadres, the person
XXI əsr özünəqədərki bütün əsrlərin inkişaf zirvəsini təşkil edərək insanın şəxsiyyət
olaraq intellektuallıq səviyyəsini daha da aktuallaşdırdı.
Akademik R.Mehdiyev demişdir: “Qloballaşma, informasiya texnologiyaları, internetin
hökmranlığı əsrində təlim-tədris prosesini köhnəlmiş metodlarla qurmaq mümkün deyildir.
Müasir reallıq aparıcı dövlətlərdə ictimai-siyasi və humanitar sahələrdə islahatların fəlsəfəsini,
cəmiyyətdə rolunu və statusunu köklü surətdə dəyişmiş, bu sahədə potensial artıq strateji
resursa çevrilmişdir” (1).
Müasir cəmiyyətin inkişafı təhsilin qarşısında yeni tələblər qoyur. Bunu nəzərə alaraq
yetişməkdə olan nəslin təbii imkanlarını inkişaf etdirmək, ona elmin əsaslarını öyrətmək,
fiziki, əqli, intellektual imkanlarını, meyl, maraq və idrak qabiliyyətlərini nəzərə alaraq onun
şəxsiyyətini formalaşdırmaq, həyatda və cəmiyyətdə səmərəli fəaliyyətə hazırlanmasına,
müstəqil, yaradıcı düşünən, ümumi mədəniyyətə malik milli mənəviyyatlı şəxsiyyətin
yetişdirilməsinə xidmət etmək, şüurlu olaraq peşə seçməyə hazırlamaq, Azərbaycanın inkişafı
naminə fədakarcasına çalışan vətəndaş tərbiyə etməkdən ibarətdir.
Məlumdur ki, bu gün özümüzün milli varlığımızı saxlamaqla yanaşı, həm də ümumi
düşüncə tərzinə, inteqrativ təfəkkürə sahib olmalı, inkişafı daha geniş miqyasda, ən azı
Avropa kontekstində görməyi bacarmalıyıq.
Biz sürətlə dəyişən dünyada elm, texnika və texnologiyanın, xüsusilə də kompüter
texnologiyasının sıçrayışlı inkişafının şahidləriyik. Daima dəyişən həyatın şəraitinə
uyğunlaşmaq üçün çevik olmaq, yeni şəraitə uyğunlaşmaq, öz qabiliyyətlərini
gerçəkləşdirməyi bacarmaq, özünüinkişafa və özünütəkmilləşdirməyə hazır olmaq zəruridir.
Bu gün ağlın, intellektin inkişaf etdirilməsi ön plana çəkilir. Dünya təhsil sistemində sadəcə
bilik, bacarıqlar deyil, şəxsiyyətin inkişaf etdirilməsində dəyərlər, səriştələr də
qiymətləndirilir və bugünkü təhsilin keyfiyyət göstəricisi kimi qəbul edilir.
Əgər əvvəllər müəllim əsas informasiya mənbəyi idisə, indi vəziyyət dəyişmişdir. İndi
müəllim informasiya mənbələri ilə tələbə arasında vasitəçi funksiyasını yerinə yetirir. O,
tələbəyə müxtəlif təyinatlı informasiya mənbələri ilə səmərəli iş metodlarını, informasiya
proseslərini öyrətməlidir. Bütün bu xüsusiyyətlər ali təhsilin, o cümlədən pedaqoji təhsilin
məzmun və texnologiyasını təkmilləşdirməyi tələb edir. Müasir pedaqoji təhsilin məqsədi
informasiya, innovasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun yeni formatlı müəllim kadrları
hazırlamaqdır.
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Bu gün ali təhsil müəssisələrində Avropa və dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
istiqamətində “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində
islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”, təhsilin informatlaşması istiqamətində “Azərbaycan
Respublikası Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması (2008-2012-ci illər)” Dövlət
Proqramları icra edilir. Digər universitetlər kimi, ali pedaqoji təhsil müəssisələri də Avropa
təhsil məkanına inteqrasiyaya
cəhd edir, tədris prosesi informatlaşır. “Azərbaycan
Respublikasında Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil, müəllim hazırlığının konsepsiya və strategiyası”,
2008-2015-ci illər üçün bu strategiyanın icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər planı
hazırlanmış, 2007-ci ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir. Strategiya və
tədbirlər planına uyğun olaraq pedaqoji təhsilin informatlaşması istiqamətində aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
1. Müəllim hazırlığında İKT-nin, yeni təlim üsulları və texnologiyaların tətbiqi.
2. Pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin biliyinin
cari və yekun
qiymətləndirilməsi üzrə yeni üsulların, texnolgiyaların, İKT vasitələrinin tətbiqi.
3. Pedaqoji təhsil müəssisələrində distant təhsil formasının tətbiqi.
4. Pedaqoji təhsil müəssisələrinin kompüterləşdirilməsi, elektron təhsilin həyata
keçirilməsi.
Müasir informasiya cəmiyyətində tələbə lazımı məlumatı axtarmaq, seçmək, təhlil etmək,
yeni informasiya yaratmaq, bu əsasda mövqe formalaşdırmaq, qərar qəbul etmək və qərarı
həyata keçirmək kimi səriştələrə yiyələnməlidir.
Təhsilin informatlaşması kimi qlobal əhəmiyyətli, mürəkkəb texnoloji problemin həlli
bir sıra məsələlərin-təşkilati, texniki, elmi-metodik, layihələndirmə, kadr, maliyyə və s. kimi
məsələlərin kompleks həllini tələb edir.
Təhsilin informatlaşması məqsədyönlü, xüsusi təşkil edilmiş, mükəmməl layihələndirilmiş
prosesdir. Təhsilin informatlaşması-təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə İKT-nin
intensiv tətbiqinə yönəlmiş tədbirlər külliyatı olub, təhsildə real vəziyyətin dəyişməsinə,
təhsilin məzmun, forma və texnoloji baxımdan təkmilləşməsinə xidmət edir. Bu səbəblərdən
təhsilin informatlaşmasına pedaqoji problem, pedaqoji praktika, pedaqoji elmin bir istiqaməti
kimi baxa bilərik. Bu sahəyə pedaqoji informatika və ya elektron pedaqogika deyilir. Yeni
sistemin köməyilə təkcə təlim texnologiyalarında əyaniliyin təmin olunması deyil, həm də
tələbələrin ictimai-siyasi hadisələrlə tanış olması, peşəyönümlü istiqamətində, qabaqcıl
müəllimlərin iş təcrübəsinin yayılması, məktəb şəraitində mümkün olmayan təcrübə və
praktik işlərin, eləcə də tədris ekskursiya işlərinin, ölkəmizin coğrafiyasının, tarixinin, tarixi
abidələrinin, muzeylərinin və ən başlıcası hərbi vətənpərvərliyə aid və s. mövzuların
videolentə çəkilib nümayiş etdirilməsi mümkün olur.
Təhsil o zaman keyfiyyətli olur ki, tədris prosesinə istiqamət verən və onu inkişaf etdirən
müəllimlərin bilikləri kifayət qədər təkmilləşdirilmiş və yeniləşdirilmiş olsun, müasir
tələblərə cavab versin. Bu baxımdan pedaqoji texnologiyalar ölkədə təhsil islahatının
ayrılmaz bir hissəsi kimi müəllim hazırlığında da mühüm rol oynayır.
Pedaqoji texnologiyalar yalnız təhsilin elementi kimi deyil, həmçinin onun məqsədi,
məzmunu, prosesi və nəticəsi kimi xidmət göstərir.
Pedaqoji texnologiyalar sistemli, elmi və ardıcıl şəkildə tətbiq edildikdə o, təhsilin
ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir.
Təhsilin demokratikləşdirilməsi, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, müasir pedaqoji
texnologiyaların tədris müəssisələrində pedaqoji prosesin düzgün təşkili, yeni pedaqoji
təfəkkürün formalaşmasına təkan verir. Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün müasir tələblərə,
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yeni pedaqoji təfəkkürə cavab verən tərbiyəçi kadrların hazırlanması vacibdir. Təhsil
sisteminə tətbiq edilən müasir pedaqoji texnologiyaların, innovasiyaların məqsədi gələcək
kadrların intellektual və ümumi inkişafına təkan verməkdir.
Təlim prosesində yeni pedaqoji təfəkkür baxımından təlimə verilən tələblər və prinsiplər
mütləq nəzərə alınmalıdır. Pedaqoji texnologiyalardan istifadə zamanı aşağıdakı mühüm
tələblərə əməl olunmalıdır:
— pedaqoji texnologiya müəyyən elmi konsepsiyaya əsaslanmalıdır;
— tətbiq olunan pedaqoji proses konkret bir məqsəd əsasında elmi-metodik səviyyədə
layihələşdirilməlidir;
— müəllim və şagirdlərin konkret fəaliyyəti dəqiq proqnozlaşdırılmalıdır;
— texnologiyanın məzmunu ilə prosessual tərəfləri bir-birinə adekvat olmalıdır (onları
mühüm didaktik vasitələr və dərsliklər əlaqələndirir);
— diaqnostik prosedurlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Fəaliyyətin nəticəsini ölçmək üçün
meyarlar, göstəricilər və üsullar dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Bu zaman dövlət təhsil
standartları əsas götürülməlidir (3).
Pedaqoji texnologiyaların uğurla təşkili və tətbiqi onun ümumi prinsiplərini də yaxşı
bilməyi tələb edir. Yeni pedaqoji təfəkkür baxımından təlimin səmərəli təşkili üçün yuxarıda
göstərdiyimiz tələblərlə yanaşı bu kimi prinsipləri də göstərmək olar:
1.Yeni pedaqoji təfəkkür fəaliyyəti tələbənin bu günün, yaşadığı yeniyetməlik, gənclik
illərinin maraqlı və məzmunlu qurulmasına çalışmalıdır.
2.Yeni pedaqoji təfəkkür əsas diqqəti ilk növbədə tələbələrin intellektual və yaradıcı
inkişafına, məntiqi və mücərrəd təfəkkürün formalaşmasına, təhliletmə, əqli nəticə çıxarma,
ümumiləşdirmək bacarığı və bu kimi pedaqoji-psixoloji aspektlərə yönəldilməsini tələb edir.
Bir sözlə, tələbənin informasiya aləmində düzgün istiqamətlənməsi, onlardan səmərəli
faydalanması və bu kimi məsələlərin həlli yolları müəyyənləşdirilməlidir.
3.Yeni pedaqoji təfəkkür tələbənin təfəkkür imkanlarının maksimum dərəcədə nəzərə
alınmasının, pedaqoji prosesin onun üçün tədqiqatçılıq, araşdırmalar sahəsinə, təcrübə
meydançasına çevrilməsini tələb edir.
Təhsilin məzmunu yalnız təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ixtisaslı mütəxəssis
hazırlığı ilə məhdudlaşmır. Tələbənin həm də həyati bacarıqlara yiyələnmiş bir şəxsiyyət,
dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyinə malik olan, öz peşəsinin mahir bilicisi və qabiliyyətli,
çevik qərarlar qəbul etməyi bacaran mütəxəssis kimi yetişməsi təmin edilməlidir.
Təhsilin humanistləşdirilməsi, təlim-tərbiyənin demokratik əsaslar üzərində qurulması
müəllim-tələbə münasibətlərinin də yeni zəmində subyekt-subyekt münasibətləri üzərində
qurulmasını tələb edir.
Müasir müəllimin əsas funksiyası tələbələrə öyrənməyi öyrətməkdir. Bunun üçün müəllim
özü daima inkişafda olmalıdır. Müəllim pedaqoji prosesdə həlledici qüvvə kimi çıxış edir.
Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı vəzifəsi, ilk növbədə, müəllimin üzərinə düşür. Müəllim, təlim
verən insan bu inkişaf prosesində insanın tamlığını, bütövlüyünü yüksək əqli, əxlaqi, mənəvi
keyfiyyətlər daşıyıcısı olmasını həyata keçirir. İnsanın kamillik keyfiyyəti gözəl düşüncəyə,
gözəl sözə, əmələ malik olması ilə dəyərləndirilir. Düşüncə ideyalar ifadə edir, əməl isə
praktik islər həyata keçirilir. Deməli, müasirlərimiz olan gənc nəsildə məntiqi yaradıcı
təfəkkürü, ünsiyyət mədəniyyətini formalaşdırmaq, onları praktik fəaliyyətdə real olaraq
hazırlamaq üçün istifadə etdiyimiz yeni metod və texnologiyaların məqsədini klassik pedaqoji
irsimizə söykənərək cilalamalı, bununla kamil insan, fəal vətəndaş yetişməsinə şərait
yaratmalıyıq.
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Məqalənin aktuallığı. Təhsilin informatlaşması kimi qlobal əhəmiyyətli, mürəkkəb
texnoloji problemin həlli bir sıra məsələlərin-təşkilati, texniki, elmi-metodik, layihələndirmə,
kadr, maliyyə v.s. kimi məsələlərin kompleks həllini tələb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilin demokratikləşdirilməsi, dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya, müasir pedaqoji texnologiyaların tədris müəssisələrində pedaqoji prosesin düzgün
təşkili, yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşmasına təkan verir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasirlərimiz olan gənc nəsildə məntiqi
yaradıcı təfəkkürü, ünsiyyət mədəniyyətini formalaşdırmaq, onları praktik fəaliyyətdə real
olaraq hazırlamaq üçün istifadə etdiyimiz yeni metod və texnologiyaların məqsədini klassik
pedaqoji irsimizə söykənərək cilalamalı, bununla kamil insan, fəal vətəndaş yetişməsinə şərait
yaratmalıyıq.
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Применение педагогических технологий в подготовке кадров
Резюме
Оно предполагает, что особое значение в развитии способностей составляет основу
материальной и технической базы образовательных учреждений систематического и
научного уровня учителей педагогических учреждений, окружающей среды студента.
Использование педагогических технологий происходит как необходимая проблема в
процессе обучения.
S. Baxishova

Application of pedagogical technologies in training of specialists
Summary
It assumes that special meaning in development of abilities makes a basis of material and
technical base of educational institutions of regular and scientific level of teachers of
pedagogical institutions, surrounded among students. Using of pedagogical technologies
occurs as a necessary problem in the process of education.
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Kompüter biliklərinin tədrisi üsulları və metodları
Aidə Kərimli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aide.kerimova.95@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov,
r.ü.f.d. R.Q. Cəlilova
Açar sözlər: dərs, metod, nümayiş, layihə, tip, İKT
Kлючевые слова: урок, метод, демонстрация, проект, тип, ИКТ
Key words: lesson, method, demonstration, project, type, ICT
Orta məktəbdə bütün fənlər üzrə şagirdlərlə tədris işinin təşkilinin əsas bir forması dərsdir.
Məktəb dərsi sinif-dərs sisteminin əsasını təşkil edir, xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
şagird qruplarının dəyişməz tərkibi;
hər sinifdə təlimin məzmununun dəqiq müəyyənləşdirilməsi;
təlimin müəyyənləşdirilmiş cədvəli;
şagirdlərin fərdi və kollektiv iş formalarının birlikdə təşkili;
müəllimin aparıcı rolu;
şagirdlərin biliklərinin sistemli şəkildə yoxlanılması və qiymətləndirilməsi.
Görkəmli Çex dili müəllim Y.A-dan yüksələn tədris prosesinin təşkili üçün sinif-dərs
sistemi. Y.A. Komenski (1592-1670), onun mövcudluğu demək olar ki, bütün milli məktəb
strukturunun təşkilinin tarixi əsasını təşkil edir. Didaktik informatika dərslərində heç də
xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyən təcrübədən istifadə o cümlədən, ev tapşırıqları, testlər,
laborator məşğələlər və s. bütün bunlar kompüter texnologiyasının öyrənilməsində heç də
əlverişli imkanlar yaratmır. Təlimin təşkilinin yeni və effektiv formaları üçün məktəbdə
öyrənmə prosesi çərçivəsində İKT-nin imkanlarından istifadə edərək yeni axtarışlar edə
bilərik. İKT-nin istifadəsi məktəb dərsinin təbiətini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər ki, bu
da təhsil və tərbiyə prosesini daha yaxşı təmin edən yeni təlim formasını yaradır.
Dərs növlərinin (və ya dərslərin fraqmentlərinin) təsnifatı müxtəlif meyarlar əsasında
həyata keçirilə bilər. Dərsliyin əsas əlaməti öyrədici-didaktik olması müəllimin məqsədini
ortya çıxarır. Dərsin didaktikliyini nəzərə alaraq, aşağıdakı dərs tiplərini ayırırlar :
1. Yeni məlumatların çatdırılmasına aid dərslər (dərs-izahat);
2. Bacarıqların inkişafı və konsolidasiyası üzrə dərslər (təlim dərsləri);
3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanmasını təmin edən edən dərslər(test dərsləri).
Bir çox hallarda, müəllim bu didaktik məqsədlərdən biri ilə deyil, bir neçəsi ilə məşğul
olur belə ki buda praktikada birləşmiş dərs formasını yaradır. Kombinə dərs strukturunun bir
sıra cəhətləri var və bununla bağlı bir sıra üstünlüklər əldə etmək olar: şagirdlərin
fəaliyyətlərində mütəmadi dəyişikliyi təmin etmək, onlarda yeni biliklərin sürətli tətbiqi üçün
şərait yaratmaq, əks əlaqənin təşkili, öyrənmək üçün fərdi yanaşmanın həyata keçirilməsi
imkanını təmin edir.
— Məktəb informatika kursunun tədris zamanı İKT-dən istifadənin həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar 3 növ dərs tipi vardır: nümayiş, frontal laboratoriya işləri və seminar.
Nümayiş. proyeksiya ekranı istifadə edərək, müəllim kursun məzmununun müxtəlif
öyrənmə elementlərini göstərir. Bu vəziyyətdə müəllim özü uzaqdan nəzarətdədir və şagirdlər
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onun hərəkətlərini müşahidə edir və bu əməliyyatları kompüterinin ekranında əks
etdirirlər. Bəzi hallarda müəllim şagird kompüterlərinə xüsusi nümayiş proqramları göndərir
və şagirdlər ilə birlikdə işləyirlər. Kompüterlərin köməyi ilə nümayişlərin rolu və didaktik
imkanlarının artması müasir kompüterlərin ümumi qrafik imkanlarının artması ilə izah olunur.
Nümayişin əsas didaktik funksiyası məktəblilərə yeni tədris məlumatlarının çatdırılmasını
təşkil etməkdir.
Laboratoriya işləri (frontal). Bütün şagirdlər eyni vaxtda iş yerlərində müəllimin onlara
verdiyi proqram təminatı ilə işləyirlər. Bu vəsaitin öyrədici məqsədi müxtəlif ola bilər: ya
yeni material inkişafı (məsələn, bir tutorial vasitəsilə) və ya yeni material konsolidasiya,
müəllimin izahatlar (məsələn, simulator proqram istifadə edərək) və ya monitorinq (məsələn
əldə bilik və əməliyyat bacarıqlarının mənimsənilməsini yoxlanılması), proqramından istifadə
edir. Bəzi hallarda, şagirdlərin yerinə yetirdikləri əməliyyatlar oxşar ola bilər (məsələn, eyni
proqram istifadə edərkən), lakin bu nəticəyə heç bir təsir göstərmir çünki onlar bunu müstəqil
olaraq, ayrılıqda icra edirlər. Frontal laboratoriya işləri zamanı müəllimin rolu – sinif daxili
yaradılmış şəbəkədən istifadə etməklə şagird işinə nəzarət həmçinin onlara əməliyyatların
yerinə yetirilməsində yardım göstərilməsini təmin etməkdir.
Təcrübə (və ya təlim və tədqiqat təcrübəsi). Şagirdlər dərsdən əlavə müstəqil iş üçün bir və
ya bir neçə mövzuya dair müəllimlərdən fərdi tapşırıqlar alırlar. Tipik olaraq, bu tapşırıqlar
kursun bütün mövzularında bilik və bacarıqların inkişafı üçün verilir. Şagirdlər kompüterdən
istifadə edərkən və kitab ilə işləyərkən və ya qeyd dəftərçələrində qeydləri edərkən özləri
qərar verirlər. İKT ilə iş zamanı şagirdlərin işini təşkil etmək üçün gigiyenik tələbləri nəzərə
alaraq, müəllim kompüterdə tələbələrin davamlı işləmə müddəti tövsiyə olunan standartlardan
artıq olmamasını təmin edilməlidir. Seminar zamanı müəllim sinfin fəaliyyətini müşahidə
edir və onlara kömək edir. Lazım olan hallarda isə şagirdlərlə ümumi problemləri müzakirə
etməyə, mövzu üçün xarakterik olan səhvlərə diqqət yetirməyi tövsiyə edir.
Kompüter təlim texnologiyalarının yayılması daha çox pedaqoji funksiyaları aradan
qaldıraraq interaktiv pedaqoji vasitələrdən istifadə edərək, müəllimin vəzifələrində
dəyişikliklər yaradır, lakin buna baxmayaraq müəllimin aparıcı rolu kompüterdən istifadənin
köməyi ilə təlimin formalaşmasını təmin etməkdir və bütün hallarda müəllim şagird üçün
etibarlı və güvənilə bilən köməkçi olaraq qalır. Həqiqətən, təhsil proqramına uyğun şəkildə
yaxşı silahlanmış kompüter, gündəlik funksiyaların çoxunu üzərinə alaraq təlim məqsədlərini
inkişaf etdirməkdə yaradıcı və gündəlik iş fəaliyyətində müəllimə yaxından kömək edir.
İnformasiyanın ötürülməsi üçün ən əlverişli sahə informatika üzrə fənlərarası dərslərin
müxtəlif formalarıdır (bunlar gənc proqramçılar, olimpiadaçılar, kompüter klubları, yay
məktəbləri), adi dərslərdən daha çox ünsiyyət və hərəkət azadlığı ilə xarakterizə olunur.
Nəticədə yaranan demokratik münasibətlər kollektivi ümumi bir öyrənmə məqsədinə çatdırır
ki, buda öz növbəsində bilik bölüşdürmə faktorları, məlumatların daha yetkinlikdən daha az
yetkinliyə ötürülməsi təhsil prosesinin effektivliyini və şagirdlərin intellektual inkişafını
gücləndirmək üçün güclü bir vasitə kimi çıxış etməyə başlayır.
İnformatika tədrisində və xüsusilə də proqramlaşdırma sahəsində uğurla həyata keçirilə
biləcək vacib bir təlim üsulu müəllimin hərəkətlərinin şagirdləri tərəfindən təkrarlanmasıdır.
"Mənim kimi et!" prinsipi. İKT-nin yerli şəbəkəsinin imkanları, bir nümayiş ekranının
mövcudluğu bir çox hallarda təlimdə təkrarlanma ideyasını effektiv şəkildə istifadə etməyə
imkan verir və fərdilik prinsipini qoruyarkən müəllimə eyni zamanda bütün şagirdlərlə
işləmək imkanı yaradır. Eyni zamanda, təhsil prosesinin son məqsədini "Mənim etdiyim kimi
et!" prinsipindən "Özünü et!" layihəsinə keçid etmək olduğunu unutmamalıyıq.
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Ancaq “dərs”, informatika kursunda tədris işinin təşkilinin yeganə məqsədəuyğun forması
deyil. Şagirdlərlə tədris işinin təşkili üçün yeni yanaşmaların və formaların axtarışı müasir
məktəbin məktəblisinin şəxsiyyətini və intellektini inkişaf etdirmək arzusundan irəli gəlir ki,
məktəb şagirdləri əvvəlcədən məlum olan və işlənmiş informasiyanı müstəqil şəkildə
öyrənməyə və mənimsəməyə deyil, onlardan istifadə edərək yeni fikirlər yaratmağa
qadirdirlər. Bu problemin həlli yollarından biri təhsilə və xüsusilə, tədrisin prepeadeatik
mərhələsində və orta məktəb səviyyəsində yüksək səviyyədə kompüter biliklərinin tədrisinə
uğurla tətbiq oluna biləcək yeni layihələr yaratma metodudur.
Bu metodundan istifadə edildiyi zaman nəzərə alınmalı olan şərtləri müəyyənləşdirmək lazımdır:

1. Şagirdlərə real seçim imkanını həyata keçirmək üçün kifayət qədər geniş bir layihə
verilməsi lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu layihələr həm kollektiv, həm də individual
formada verilir, və şagirdlərin kollektiv iş üsullarını mənimsəməsinə kömək edir.
2. Şagird layihənin iş üsulunu bilmirsə, ona layihə üzərində işləmək təlimat verilməlidir.
Müxtəlif məktəblilərin fərdi qabiliyyətlərini nəzərə almaq vacibdir (çünki, onların bəziləri
materialları daha yaxşı öyrənmək, bəzisi mətni oxumaq, digərləri isə şərhlər dinləmək,
digərləri isə müstəqil çalışmaq, praktiki iş zamanı qarşıya çıxan problemlərin həllərini
tapmaq kimi ayrı-ayrı xüsusiyyətlərə malik olurlar).
3. Şagird üçün, əldə etdiyi nəticənin praktiki əhəmiyyəti və başqaları tərəfindən
qiymətləndirilməsi vacibdir. Buna görə də, işin icraçısı, oyun və ya təqlid formasında
hazırlanmış işin tamlığı və bütövlüyü üçün məsuliyyət daşımalıdır. Tamamlanmış layihənin
müəllimə və həmyaşıdlarına çatdırılması çox vacibdir.
4. Təcrübə göstərir ki, məktəblilərin öz işlərinin bir-biri ilə müzakirə etmək imkanı olan
şərait yaratmaq lazımdır. Eyni zamanda, burada qarşılıqlı öyrənmə prosesi yaranır ki, bu həm
şagird, həm də müəllim üçün faydalıdır.
5. Layihələrin metodu əsasən kompüterlə işləmə üsullarını (İKT ilə işləmək)
mənimsəmək üçün yönəldilmişdir.
Öyrənmə prosesinin vacib bir hissəsi öyrənmə nəticələrinin yoxlanması və
qiymətləndirilməsidir. Tədris nəticələrinin yoxlanmasının mahiyyəti şagirdlərin təhsil
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsidir ki, bu da təhsil standartına uyğun qaydada aparılmalıdır.
Şagirdlərin məcburi hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi prosesi əsas yeniliyi,
ikitərəfli miqyasda ("ofset" - "qeyri-tanınma") istifadəyə əsaslanan informatika standartına
uyğun meyarlara əsaslanan bir sistemin qiymətləndirmə qaydasına əsaslanır. Eyni zamanda,
şagirdin nailiyyətlərini standartın minimum tələblərini aşan səviyyədə - qiymətləndirmək
üçün ənənəvi (standartlaşdırılmış) sistemin analoqundan istifadə etmək məqsədəuyğundur.
Buna görə, məktəblilərin bilik və bacarıqlarının yoxlanması və qiymətləndirilməsi iki
səviyyədə təlim keçməlidir: məcburi və qabaqcıl. Eyni zamanda, bu cür nəzarət üçün müxtəlif
texnologiyalardan istifadə mümkündür: hər iki səviyyədə mövcud biliyin yoxlanması, bu
prosesin nəzarət altında və imtahan aparılması qaydasında təşkil oluna bilər.
Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsilin tədrisi çərçivəsində şagirdlərə verilən biliklərin
daimiliyini və lazım olan zamanda praktik icrasını təmin etmək üçün məqalədə verilən tədris
üsulları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tədrisin əvvəlki öyrətmə üsulları ilə yanaşı şagirdlərin
kompüterdə işləməsini təmin edən əlavə tədris üsulları verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kompüterlə işin tədrisi zamanı
istifadə olunan üsullardan həm orta məktəb müəllimləri, həm də təcrübəçi müəllimlər (ali
məktəb tələbələri) istifadə edə bilərlər.

239

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Ədəbiyyat
1. Ə.Pələngov, M.Abdullayeva. Orta məktəbdə informatikanın tədrisi metodikası. Bakı,
2015.
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие. M.: Академия,
2003.
3. Ершов А.П., Звенигородский Г.А. Школьная информатика (концепции, состояние,
перспективы). Новосибирск, 1999.
4. Алборова, С.З. Телекоммуникации как средство развития познавательного
интереса учащихся: Автореф. дис. ... канд.пед. наук. Владикавказ, 1999.
А. Керимли

Методы обучении компьютерных учений
Резюме
Основная цель преподавания среднего образования и отдельных дисциплин –
обеспечить, чтобы информация, предоставленная во время курса, долгое время
оставалась в памяти учеников и развивала их способность использовать их в нужное
время. Поэтому учебные среды и методы обучения должны быть организованы заранее.
В дополнение к традиционным методам новые методы обучения должны быть
внедрены и широко использоваться ИКТ. Кроме того, совместная организация работы
со студентами должна предоставляться в рамках системы «курс» и в отдельных
группах и в индивидуальной среде.
A. Karimli

Methods and methods of teaching of the computer knowledge
Summary
The main purpose of teaching secondary education and individual disciplines is to ensure
that the information given during the course stay in the memories of the students for a long
time and develop their ability to use them at the right time. Therefore, learning environments
and teaching methods should be organized in advance. In addition to traditional methods, new
teaching methods should be implemented and widely used by the ICT. In addition, coorganization of work with students should be provided within the framework of the “course”
system and in separate groups and individualized environments.
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Windows 7 əməliyyat sistemi mühitində obyektlər və onlar
üzərində aparılan əməliyyatların öyrədilməsi
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r.ü.f.d. R.Q. Cəlilova
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Key words: object, file, folder, computer, operation, system
Kompüter işə salınan zaman, yəni Windows əməliyyat sistemi yüklənən zaman ekranda
ilk olaraq iş masası (Desktop) görünür. İş masasında baş menyu, tapşırıqlar paneli, müxtəlif
obyektlər – fayl və qovluqlar, qısayollar və s. yerləşir. Windows əməliyyat sisteminin əsas
obyektləri fayl və qovluqlardır.
Obyektlər üzərində bir çox əməliyyatlar aparmaq mümkündür. Fayl və ya qovluqların
kontekst menyusunda olan əmrlərdən istifadə etməklə də bu əməliyyatları icra etmək olar.
Lakin Windows əməliyyat sisteminin əsas obyektləri olan fayl və qovluqların kontekst
menyuları bir-birindən fərqlənir. Faylın kontekst menyusunda qovluqdan fərqli olaraq, üç
əlavə əməliyyatı icra etmək olar. Həmin əməliyyatlar bunlardır: Edit (redaktə), Print (çap),
Open with (vasitəsilə aç).
Windows 7 əməliyyat sistemində obyektlər üzərində aparılan əməliyyatlara — obyektin
ekrana çağırılması, adlandırılması, qısayolunun yaradılması, arxivləşdirilməsi, silinməsi,
simgəsinin dəyişdirilməsi, göndərilməsi, obyektin daşınması və surətinin çıxarılması daxildir.
Hər hansı obyekt üzərində müəyyən əməliyyatlar aparmaq üçün əvvəlcə həmin obyekti
qeyd etmək lazımdır. Bunun üçün ən sadə yol siçanın sol düyməsini obyekt üzərində bir dəfə
sıxmaqdır. Əgər bir neçə obyekt seçmək lazım gələrsə, bu zaman müxtəlif üsullardan istifadə
olunur. Dağınıq halda yerləşən obyektləri seçmək üçün onlardan biri siçan vasitəsilə qeyd
edilir, sonra isə Ctrl düyməsi basılı saxlanaraq digər obyektlər seçilir. Nizamlı şəkildə
yerləşən obyektləri seçmək lazım gələrsə, bu zaman obyektlərin birincisi seçildikdən sonra
Shift düyməsi sıxılır və sonra sonuncu obyekt seçilir. Bu proses siçan vasitəsilə də həyata
keçirilə bilər. Pəncərənin daxilində yerləşən bütün obyektləri seçmək üçün isə klaviaturadan
Ctrl+A düymələr kombinasiyasından istifadə olunur.
Windows 7 əməliyyat sistemində hər hansı bir obyekti ekrana çağırmaq üçün bir neçə
üsuldan istifadə olunur. Həmin üsullar aşağıdakılardır:
— İş masasında və ya hər hansı bir qovluqda yerləşən obyekti ekrana çağırmaq üçün
obyekt üzərində siçanın sol düyməsi iki dəfə vurulur. Beləliklə, obyektin pəncərəsi açılmış
olur. Açılmış obyektin pəncərəsini bağlamaq üçün pəncərənin yuxarı sağ küncündə yerləşən
düymələrdən biri Закрыть düyməsi vurulur;
— Obyekti ekrana çağırmaq üçün istifadə oluna ikinci üsul belədir: Ekrana çağırılacaq
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obyekt qeyd olunur, daha sonra klaviaturadan Enter düyməsi vurulur. Bununla da obyektin
pəncərəsi açılır. Açılmış obyektin pəncərəsini bağlamaq üçün pəncərənin yuxarı sağ küncündə
yerləşən düymələrdən biri Закрыть düyməsi vurulur;
— Obyekti ekrana çağırmaq üçün istifadə oluna üçüncü üsul belədir: Ekrana çağırılacaq
obyekt qeyd olunur. Sonra siçanın sağ düyməsi vurularaq obyektin kontekst menyusu açılır.
Açılmış kontekst menyudan Открыть sətri seçilir. Nəticədə obyektin pəncərəsi açılır. Açılmış
obyektin pəncərəsini bağlamaq üçün pəncərənin yuxarı sağ küncündə yerləşən düymələrdən
biri Закрыть düyməsi vurulur.
Windows 7 əməliyyat sistemində obyektlər üzərində aparılan əməliyyatlardan biri də
obyektin adlandırılmasıdır. Obyektin adlandırılması üçün bir neçə üsuldan istifadə olunur. Bu
üsullara nəzər salaq:
— Obyektin adlandırılmasının birinci üsulu belədir: Adlandırılacaq obyekt qeyd olunur,
sonra klaviaturadan F2 düyməsi vurulur. Daha sonra həmin obyektə ad verilir. Ad qeyd
edildikdən sonra təsdiqlənməsi üçün siçanın sol düyməsi ixtiyari sahədə vurulur. Beləliklə,
obyekt verilmiş adı qəbul edir;
— Obyektin adlandırılmasının ikinci üsulu belədir: Adlandırılacaq obyekt qeyd olunur,
sonra həmin obyekt üzərində siçanın sağ düyməsi vurularaq kontekst menyu açılır. Açılmış
kontekst menyudan Переименовать sətri seçilir, sonra obyekt adlandırılır. Verilmiş adın
təsdiqlənməsi üçün klaviaturadan Enter düyməsi vurulur. Bununla obyekt verilmiş adı qəbul
edir;
— Obyektin adlandırılmasının üçüncü üsulu belədir: Adlandırılacaq obyekt qeyd olunur,
sonra həmin obyektin adı üzərində siçanın sol düyməsi bir dəfə vurulur. Bu zaman obyektin
adlandırılması üçün imkan yaranır. Yeni ad yazılaraq obyektin adı dəyişdirilir.
Obyektlər üzərində aparılan digər bir əməliyyat isə
onların qısayolunun (Ярлык) yaradılmasıdır. Bunun
üçün obyekt üzərində siçanın sağ düyməsi vurularaq
kontekst menusu açılır. Açılmış kontekst menyudan
Создать ярлык sətri seçilir. Beləliklə, obyektin
qısayolu yaradılır. Qısayol, obyektin özündən üzərində
ox işarəsi olmaqla fərqlənir və lazımi obyektə daha
sürətli müraciəti təmin edir.
Obyektin ehtiyat kopyasının saxlanması və ya
yaddaşda daha az yer tutması üçün onun arxivi yaradılır.
Arxiv yaratmaq üçün əvvəlcə obyekt üzərində siçanın
sağ düyməsi vurularaq kontekst menyusu açılır.
Açılmış kontekst menyudan Add to archive sətri seçilir.
Beləliklə, obyektin arxivləşdirilir.
Obyektlər üzərində aparılan əməliyyatlardan biri də obyektin silinməsidir. Windows 7
əməliyyat sistemində obyektin silinməsinin bir neçə üsulu vardır. Bu üsullara nəzər salaq:
— Obyektin silinməsi üçün istifadə olunan birinci üsul belədir: Silinəcək
obyekt qeyd olunur. Daha sonra klaviaturadan Delete düyməsi vurulur. Bu
zaman ekrana obyektin silinməsi barədə sorğu pəncərəsi çıxır. Silinməni
təsdiq etmək üçün açılan bu pəncərədə Да düyməsi vurulur;
— Obyektin silinməsinin digər bir üsulu belədir: Silinəcək obyekt qeyd
olunur. Sonra obyekt üzərində siçanın sağ düyməsi vurularaq kontekst
menyu açılır. Açılmış kontekst menyudan Удалить sətri seçilir. Silinməni
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təsdiq etmək üçün ekrana çıxan sorğu pəncərəsində Да düyməsi vurulur. Beləliklə, mövcud
obyekt silinir.
Obyektin yuxarıda qeyd olunan üsullarla silinməsi zamanı o komputerin yaddaşından tam
olaraq silinmir. Obyekt yerləşdiyi ünvandan silinərək Корзина(silinənlər səbəti) qovluğuna
düşür. Bəzən Корзина qovluğunda silinənlər həddən artıq yığılmış olur. Bu qovluğu tam
boşaltmaq üçün qovluq üzərində siçanın sağ düyməsi sıxılır. Açılmış kontekst menyudan
Очистить корзину(səbəti boşalt) sətri seçilir. Obyektin birdəfəlik silinməsi üçün aşağıdakı
üsuldan istifadə olunur: Silinəcək obyekt qeyd olunur. Sonra klaviaturadan Shift+Delete
düymələr kombinasiyası sıxılır. Silinməni təsdiq etmək üçün açılmış sorğu pəncərəsində Да
düyməsi vurulur. Beləliklə, obyekt birdəfəlik silinir.
Windows 7 əməliyyat sistemində obyektin simgəsini dəyişmək də mümkündür. Bunun
üçün aşağıdakı əməliyyatlar ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir:
Əvvəlcə siçanın göstəricisi obyektin üzərinə gətirilir və sağ düymə vurulur. Açılan
kontekst menyudan Свойства (xüsusiyyətlər) sətri seçilir. Bu zaman açılan eyni adlı
pəncərədən Настройка səhifəsinə daxil oluruq. Sonra pəncərənin aşağı hissəsində yerləşən
Сменить значок düyməsi vurulur. Açılan növbəti pəncərədə obyekt üçün müxtəlif şəkillər
təklif olunur. İstənilən şəkil seçilir və Ok düyməsi vurulur. Sonra yenidən Ok düyməsi
vurulur. Beləliklə, obyektin şəkli dəyişilir. Obyektin əvvəlki şəklini bərpa etmək üçün
yuxarıda sadalanan əməliyyatlar eynilə təkrarlanır.
Windows 7 əməliyyat sistemində obyekti bir yerdən başqa yerə göndərmək mümkündür.
Bunun üçün ilk növbədə obyekt qeyd olunur. Üzərində sağ düymə vurularaq kontekst menyu
açılır. Bu menyudan əvvəlcə Отправить sətri sonra isə açılan alt menyudan mövcud olan
ünvanlardan biri seçilməlidir. Menyuda təklif olunan ünvanlara ayrılıqda nəzər salaq: Fayl və
qovluqları elektron poçt ünvanına göndərmək lazım gələrsə, bu zaman Адресат sətrindən
istifadə olunur. Obyekti sənədlər qovluğuna göndərmək üçün isə Документы sətri seçilir.
Получитель факса sətri seçildiyi zaman obyekt faks vasitəsilə müəyyən ünvana göndərilir.
Рабочий стол sətri obyektin iş masasına göndərilməsini təmin edir. Сжатая Zip папка sətri
isə obyekti Zip qovluğu kimi arxivləşdirərək göndərir. Alt menyudan hər hansı yaddaş
qurğularının seçilməsi obyektin həmin qurğuya göndərilməsini təmin edir.
Obyektlər üzərində aparılan növbəti əməliyyat onların daşınmasıdır. Windows 7 əməliyyat
sistemində obyektlərin daşınması üçün bir neçə üsuldan istifadə olunur. Bu üsullara nəzər
salaq:
— Obyektin siçan vasitəsilə daşnması ən sadə və ən qısa üsuldur. Bunun üçün obyekt
siçanın göstəricisi ilə qeyd olunur. Daha sonra buraxılmadan lazım olan yerə daşınır;
— Obyekti bir yerdən başqa bir yerə daşımaq üçün istifadə olunan digər üsul belədir:
Obyekt üzərində siçanın sağ düyməsi vurularaq kontekst menyu açılır. Açılmış kontekst
menyudan Вырезать sətri seçilir. Obyektin daşınacağı yer müəyyənləşdirilir. Sonra həmin
yerdə siçanın sağ düyməsi vurularaq kontekst menyu açılır. Açılmış kontekst menyudan
Вставить sətri seçilir;
— Obyektin daşınması klaviatura vasitəsilə də həyata keçirilə bilər. Bunun üçün
daşınacaq obyekt qeyd olunur. Sonra klaviaturadan Ctrl+X düymələr kombinasiyasından
istifadə olunur. Obyektin daşınacağı ünvan müəyyənləşdirilir, həmin ünvanda klaviaturanın
Ctrl+V düymələr kombinasiyası vurulur. Nəticədə obyekt lazımi ünvana daşınır.
Obyektin daşınması ilə yanaşı onun surətinin çıxarılması prosesi də həyata keçirilir.
Bunun üçün obyekt üzərində siçanın sağ düyməsi vurularaq kontekst menyu açılır. Açılmış
kontekst menyudan Копировать sətri seçilir. Müəyyən olunmuş ünvanda siçanın sağ düyməsi
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vurularaq kontekst menyu açılır. Açılmış kontekst menyudan Вставить sətri seçilir;
Obyektin surətinin çıxarılması zamanı klaviaturadan da istifadə etmək mümkündür.
Bunun üçün daşınacaq obyekt qeyd olunur. Sonra klaviaturadan Ctrl+C düymələr
kombinasiyasından istifadə olunur. Müəyyən olunmuş ünvanda klaviaturanın Ctrl+V
düymələr kombinasiyası vurulur. Nəticədə obyektin surəti çıxarılır.
Məqalənin aktuallığı. Windows 7 əməliyyat sistemi mühitində obyektlər və onlar
üzərində aparılan əməliyyatların öyrənilməsində ardıcıl struktur müəyyənləşdirilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə fəal təlim üsul və vasitələrindən istifadəyə üstünlük
verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəblərdə, kolleclərdə
tədris proseslərinin aparılmasında istifadə oluna bilər.

Ədəbiyyat
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Объекты в операционной системе Windows 7
и изучение операции над ними
Резюме
Одной из наиболее используемых операционных систем является операционная
система Windows. По этой причине вам необходимо знать, как работать с
операционной системой Windows. С операционной системой Windows учащиеся
встречаютя в средней школе и продолжают в вузах. В этой статье мы стремимся найти
логический процесс для объектов операционной системы Windows.
S. Hamidov, G. Hafizli

Windows teaching of the operations carried out on objects and they
Summary
One of the most used operating systems is the Windows operating system. For this reason,
you need to know how to work with the Windows operating system. With the Windows
operating system, students meet with middle school and continue their high school studies. In
this article, it is intended to provide a logical sequence of operations for Windows transaction
requests.
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018
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X sinifdə kompüterin lokal şəbəkəyə qoşulma qaydasının
öyrədilməsi təcrübəsindən
Murad Qafarlı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: muradgafar@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov,
tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: kompüter şəbəkəsi, tədris prosesi, informasiya, lokal şəbəkə, qlobal şəbəkə
Ключевые слова: компьютерная сеть, учебный процесс, информация, локальная
сеть, глобальная сеть
Key words: computer network, educational process, information, local network, global
network
Kompüterlər arasında lokal şəbəkəsinin qurulması üçün Windows əməliyyat sisteminin
köməyilə əlaqənin necə təşkil olunması, həmçinin şəbəkə resurslarından ümumi istifadə üçün
onlarla əlaqənin necə qurulması qaydaları ilə tanış olaq. Şəbəkə resursları dedikdə fayllar,
qovluqlar, printerlər, disкlər və s. başa düşülür. Müasir dövrdə demək olar ki, hər bir evdə,
ofisdə Wi-Fi yönləndiricilər, yəni modemlər olduğundan digər qurğuların köməyi olmadan da
lokal şəbəkə qurmaq mümkündür. Bildiyimiz kimi bu zaman əsas məqsəd şəbəkəyə qoşulmuş
hər hansı bir kompüterdə olan resurslardan bu şəbəkənin qalan istifadəçiləri üçün istifadə
imkanı yaratmaqdır. Gəlin, bu imkanı aşağıdakı dərs nümunəsi əsasında izah edək.
Mövzu: Kompüterin lokal şəbəkəyə qoşulması.
Standart: 3.2.1 Əməliyyat sisteminin köməyi ilə kompüterin şəbəkəyə qoşulmasının
tənzimlənməsini nümayiş etdirir.
Məqsəd: — Windows əməliyyat sistemində işçi qrupun yaradılması.
— Kompüterdəki qovluqlara və fayllara birgə istifadə hüququnun verilməsi.
Motivasiya: Bir sinif daxilində informasiya mübadiləsini hansı yollarla apara bilərik?
Şagirdlər bir-birilə ünsiyyət quraraq, mobil telefon şəbəkəsindən istifadə edərək və lokal
kompüter şəbəkəsindən istifadə edərək informasiya mübadiləsi apara bilərlər.
Tədqiqat sualı: Bir kompüterdən digər kompüterə verilən faylları hansı üsulla köçürmək
olar?
Gəlin lokal şəbəkədə əlaqənin qurulmasını və faylların ötürülməsini praktik olaraq izah
edək. Görəcəyimiz işlərin daha anlaşıqlı olması üçün bu işləri addım-addım şəkillərlə izah
edək. Bu lokal şəbəkənin qurulması mərhələləri Windows 10 əməliyyat sistemi üzərində
aparılır. Xatırladaq ki, bu addımlar bütün Windows əməliyyat sistemləri üçün eynidir. [1]
Bunun üçün əvvəlcə şəbəkəyə qoşacağımız kompüterlər üçün ümumi işçi qrup
(workgroup) yaratmaq lazımdır.
Addım1. İşçi qrupun (workgroup) yaradılması – Windows əməliyyat sistemində
1. Əvvəlcə klaviaturadan Win+R düymələr kombinasiyası basılır. Bundan sonra ekranda
Run (Çalışdırma) dialoq pəncərəsi açılacaq.
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2. Run dialoq pəncərəsində olan Open (Aç) sahəsinə sysdm.cpl əmrini daxil edirik və OK
düyməsinə klikləyirik. Bu zaman Ekranda System Properties (Sistemin özəllikləri) pəncərəsi
açılacaq.

3. Workgroup (İşçi qrup) sahəsində kompüterimizin daxil olduğu işçi qrupun adı
göstərilmişdir. Bu standart olaraq WORKGROUP adlanır. Amma biz bu qrupun adını dəyişə
bilərik. Bunun üçün Change (Dəyişdir) düyməsinə klikləyirik və yeni açılan Computer
Name/Domain Changes dialoq pərəsindən WORKGROUP sahəsindən yeni adı daxil edirik
(yeni adı daxil edərkən yalnız ingilis əlifbasının hərflərindən istifadə etməliyik). Bu zaman
unutmamalıyıq ki, işçi qrupun adı şəbəkəyə qoşacağımız bütün kompüterlərdə eyni olmalıdır.
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4. Növbəti mərhələdə Control Panel (İdarəetmə paneli) pəncərəsini açırıq.

5. Network and Sharing Center (Şəbəkə və Paylaşım Mərkəzi) bölümünə mausu
klikləməklə daxil oluruq. Change advanced sharing settings (Əlavə paylaşım parametrlərini
dəyiş) bölümünə daxil oluruq.

6. Sonuncu Password protected sharing (Parolla müdafiə paylaşımı) bölməsində Turn off
password protected sharing (Parolla müdafiə paylaşımını söndür) variantını seçirik və mausla
Save changes (dəyişiklikləri yadda saxla) klikləyirik. Beləliklə də bütün bu elədiklərimiz
yaddaşda saxlanılır.
Əgər şəbəkədə olan digər istifadəçilərin bizim kompüterimizdə olan hər hansı qovluğa
girə bilməsini istəyiriksə, onda onu birgə istifadə üçün açıq etməliyik.
Addım 2. Kompüterdə olan fayllara və qovluqlara birgə istifadə hüququnun verilməsi
ardıcıllığı.
1. Əvvəlcə mausun göstəricisini birgə istifadəsinə icazə verəcəyimiz qovluğun üzərinə
gətiririk və onun sağ düyməsini klikləyirik. Sonra açılan kontekst (qısayol) menyusundan
Properties (Özəlliklər) bəndini seçməliyik. Bu zaman həmin qovluğun uyğun dialoq pəncərəsi
açılacaq. Açılan dialoq pəncərəsindən Sharing (Paylaşım) bölümünə keçirik.
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2. Daha sonra isə Advanced Sharing düyməsinə klikləyirik. Bu zaman uyğun dialoq
pəncərəsi ekranda əks olunacaq. Biz bu dialoq pəncərəsindən ümumi istifadə üçün olan
qovluğun adını dəyişə bilərik. Belə ki, bunun üçün Share name (Ümumi istifadə adı)
sahəsində qovluq üçün istədiyimiz adı qeyd edə bilərik.

3. Açılan dialoq pəncərəsindən Share this folder (Bu qovluğu birgə istifadəyə aç) sahəsini
işarələyirik və Permissions (İcazələr) düyməsini klikləyirik, sonra isə açılan dialoq
pəncərəsindən icazələri qeyd edirik.
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Biz yalnız başqa istifadəçilərə bu qovludan oxumağa icazə vermək istəyiriksə, onda heç
nəyi dəyişmirik və OK düyməsini klikləyirik.
4. Bütün bu mərhələlərdən sonra Advanced Sharing pəncərəsindən öncə Apply (Tətbiq et)
düyməsini klikləyərək bu dəyişiklikləri yadda saxlayır, sonra isə OK düyməsini klikləyərək
dialoq pəncərəsini bağlayırıq. Beləliklə bu qovluq artıq şəbəkənin bütün istifadəçiləri
tərəfindən istifadə oluna bilər, başqa sözlə bu qovluq artıq digər istifadəçilər arasında
paylanmış olacaq [1].
Qeyd edək ki, Windows əməliyyat sistemində birgə istifadə üçün Public Documents
qovluğu nəzərdə tutulub. Yaxşı olar ki, birgə istifadə edəcəyimiz faylları məhz həmin
qovluqda yerləşdirərək həmin qovluğu birgə istifadəyə açaq.
Məqalənin aktuallığı. İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi,
iş yerini tərk etmədən məlumatların (e-mail və s.) qəbulu və ötürülməsini asanlaşdırmaq,
müxtəlif proqram təminatı altında işləyən müxtəlif firmaların istehsalı olan kompüterlər
arasında informasiya mübadiləsinin mümkünlüyünü təmin etmək üçün kompüterlərin şəbəkə
halında birləşdirilməsi zərurəti yaranmışdır. Buna görə də şəbəkələrdən səmərəli istifadəni
təmin etmək üçün kompüter şəbəkələrinin tədrisi aktual məsələlərdən biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kompüterin lokal şəbəkəyə qoşulmasının səmərəli öyrədilməsi
yolları göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəblərdə, kolleclərdə
tədris prosesinin təşkili məqsədilə istifadə oluna bilər.
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Из опыта изучения правил подключения компьютера
к локальной сети класса X
Резюме
Компьютерная сеть состоит из серии компьютеров и системы периферийного
оборудования с линиями связи и специальным программным обеспечением. В
настоящее время используются почти все области компьютерных сетей. Поэтому
необходимо начать образование в средней школе. В средних школах учащимся учатся
оба типа компьютерных сетей. Эта статья посвящена изучению правил подключения
компьютера к локальной сети класса X.
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M. Qafarlı

From experiment of teaching of the rule of joining to
local net in the X class
Summary
The computer network consists of a series of computers and a peripheral equipment
system with communication lines and special software. Currently, almost all areas of
computer networks are used. Therefore, it is necessary to begin their education in secondary
school. In secondary schools, both types of computer networks are taught to students. This
article is dedicated to teaching the rules for connecting a computer to a local area network in
class X.
Redaksiyaya daxil olub: 10.04.2018
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Excel proqramında diaqram və qrafiklərin
qurulmasının öyrədilməsi haqqında
Əbülfət Pələngov
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
Xatirə İbrahimxəlilova
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Açar sözlər: elektron cədvəl, xana, qrafik formul, istinad, diaqram
Ключевые слова: электронная таблица, ячейка, графическая формула, ссылка,
диаграмма
Key words: electronic spreadsheet, cell, formula graphics, reference, diagram
Dərsin izahını proyektor vasitəsilə təşkil etmək faydalı olardı. Bu zaman müəllim
söylədiklərini proqram pəncərəsində şagirdlərə nümayiş etdirir. Müəllim şagirdləri elektron
cədvəl obyektlərinin seçdirilmə üsulları ilə tanış edə bilər. Dərsə başlayarkən kompüterlərin
qoşulu vəziyyətdə olması vaxta qənaət etmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Elə bu
məqsədlə bütün kompüterlərin iş masalarına istifadə olunan proqramların (mətn və qrafik
redaktor, elektron cədvəl, təqdimat proqramı, müxtəlif brauzerlər və s.) qısayol simgələri
çıxarıla bilər.
Kompüter sinfində uşaqlar kompüterdə işə o qədər aludə olurlar ki, uzun müddət ondan əl
çəkə bilmirlər. Ona görə də praktik işlər və layihələr tərtib olunarkən elə qurulmalıdır ki onun
reallaşdırılması üçün 20 dəqiqədən artıq vaxt sərf olunmasın. Əks halda bu şagirdlərin
sağlamlığına mənfi təsir göstərər.
Elektron cədvəllər haqqındakı bilikləri xatırlamaq üçün şagirdlərə aşağıdakı suallarla
müraciət etmək lazımdır. "Elektron cədvəllərdən nə məqsədlə istifadə olunur?", "Elektron
cədvəldə düstur necə yazılır?" "Diaqramlara harada rast gəlmisiniz? Onların hansı
üstünlükləri var?
Elektron cədvəl ilk növbədə hesablamaları avtomatlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Bunun
üçün cədvəlin xanalarına düsturlar daxil edilir. Elektron cədvəllərin özəlliyi də məhz bundadır:
verilənlərdən biri dəyişdikdə onlarla bağlı düsturlar avtomatik olaraq yenidən hesablanır.
Praktik işlər zamanı şagirdlərə düsturlar və dioqramlar haqqında məlumat verilir. Düsturda
ədədi verilənlər, əməl işarələri, müxtəlif funksiyalar, eləcə də cədvəl obyektlərinin ünvanları
ola bilər. Xanaların ünvanları olan düsturları riyazi tənliklərlə müqayisə etmək olar:
tənliklərdə xanaların ünvanlarının yerinə dəyişənlərdən istifadə edilir.
Düsturun yazılışında xananın və ya xanalar diapazonunun ünvanı istinad vasitəsilə
göstərilir. İstinadlar elektron cədvəlin ixtiyari xanalarını bir-biri ilə əlaqələndirməyə və cədvəl
verilənlərinin lazım olan emalını həyata keçirməyə imkan verir.
Diaqram verilənləri qrafik formada əyani təqdim etmək üçün nəzərdə tutulub. Diaqramlar
verilənləri daha yaxşı təhlil etməyə, onları müqayisə etməklə cədvəldə gözə çarpmayan
qanunauyğunluqları aşkarlamağa imkan verir.
Şagirdlərə elektron cədvəl proqramlarında xətti, dairəvi, sütunlu və başqa növ diaqramlar
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qurmaq mümkünlüyü öyrədilir.
Diaqram qurarkən öncə sıraları seçdirmək, sonra isə diaqramın tipini seçmək lazımdır.
Diaqram özü mürəkkəb obyekt olub aşağıdakı elementar obyektlərdən təşkil olunur: sıra, ox,
başlıq, legenda, qurulma sahəsi.

Praktik işlərin yerinə yetirilməsinə nümunə olaraq 9-cu sinifdə öyrədilən “Elektron
cədvəllərlə iş” mövzusunda nümunə gətirək.
Layihə 1: Elektron cədvəldə nisbi və mütləq istinadlardan istifadə
1. Elektron cədvəl proqramını başladın. Boş sənəd (iş kitabı) açılacaq.
2. A1 xanasına 1 ABŞ dolları = ... manat mətnini daxil edirik.
3. A2 xanasına ABŞ dollarının cari kursunu yazın (məsələn: 1,5).
4. Qalan xanaları nümunəyə uyğun doldururuq.

5. F4 xanasına =D4*E4 düsturunu daxil edib <Enter> klavişini basırıq. Xanada düsturun
nəticəsi olan 400 qiyməti görünəcək, kursor isə qonşu xanaya keçəcək.
6. Yenidən F4 xanasına keçirik. Xana qalın qara çərçivəyə alınacaq .
Excel
proqramında aktiv xanalar belə seçdirilir. Siçanın göstəricisini çərçivənin sağ aşağı
küncündəki kiçik kvadratdan üzərinə aparın. Göstərici + şəklini alacaq. Siçanın sol düyməsini
basıb saxlamaqla göstəricini 9-cu sətrədək aşağı "dartırıq".
7. F4 xanasındakı düstur F5:F9 xanalar diapazonuna köçəcək. Düsturlar hesablanacaq və
nəticələr xanalarda əks olunacaq. Həmin xanalara keçib düsturlardakı istinadların necə
dəyişilməsinə diqqət yetiririk.
8. G4 xanasına =F4*$A$2 düsturunu yazın. Xanada "sistem bloku"nun manatla məbləği
əks olunacaq. 6-cı addımdakı üsuldan istifadə edərək düsturu G5:G9 xanalar diapazonuna
köçürürük.
9. Qurğuların yekun məbləğini ABŞ dolları ilə hesablamaq üçün F4:F10 xanalar

252

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

diapazonunu seçdirin. Alətlər zolağındakı
düyməsini, yaxud Formulas
menyusundakı uyğun düyməni çıqqıldadın. F10 xanasında bütün malların yekun məbləği
hesablanıb əks olunacaq.
10. Malların manatla yekun məbləğini eyni qayda ilə hesablayırıq.
11. A2 xanasında ABŞ dollarının manata nəzərən məzənnəsini dəyişib və xanalardakı
dəyişikliklərə diqqət yetiririk.
12. Faylı uyğun ad altında saxlayırıq.
Layihə 2. Şagirdlərə “Azərbaycan əhalisi” adlı cədvəl əsasında dairəvi diaqram qurmaq
təklif olunur.
1. Azərbaycan əhalisi adlı elektron cədvəl faylını açın.
2. Bu cədvələ uyğun diaqram qurmaq üçün öncə A3:I4 xanalarını seçdiririk.
3. Insert menyusunda Charts bölümündə Pie düyməsini çıqqıldadırıq. Dairəvi diaqramların
müxtəlif növləri təklif olunacaq.

4. Birinci variantı seçin. İş sahəsində kiçik çərçivədə dairəvi diaqram qurulacaq.
Diaqramın sağında görünən legenda tam deyilsə, çərçivədəki tutacaqlardan "tutub dartaraq"
çərçivənin ölçülərini o qədər böyüdün ki, legenda tam yerləşsin.

5. Eyni zaman alətlər zolağında diaqramın tərtibatını və üslubunu kökləmək üçün
variantlar əks olunacaq. Birinci tərtibatı (Layout 1) və onuncu üslubu (Style 10) seçin.
6. Diaqramın sektorlarında yaş qrupları və hər yaş qrupundan olan əhalinin faizi
görünəcək. "Əhalinin sayı (min nəfərlə)" yazılmış başlıq sahəsini çıqqıldadın və həmin sahəyə
"Azərbaycan Respublikasında əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (2015-ci ilin əvvəlinə)"
cümləsini yazırıq.
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7. Faylı mövcud adı ilə saxlayırıq.
Bu kimi layihələri sayını artırmaq lazımdır. Şərtdə müxtəlif dəyişiklik aparmaqla yüzlərlə,
minlərlə belə layihələr tərtib etmək və şagirdlərə praktik iş kimi təqdim etmək olar. Sonda
ümumiləşdirici suallar verməklə onların öyrəndikləri bilikləri möhkəmləndirmək olar.
Məqalənin aktuallığı. Excel proqramında diaqram və qrafiklərin qurulmasının
əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Microsoft Excel - hər cür hesablama işləri aparmaq və
müxtəlif məqsədli elektron cədvəllər qurmaq üçün nəzərdə tutulmuş tətbiqi proqramdır.
Proqram Microsoft kompaniyası tərəfindən yaradılmış və Microsoft Windows, Windows NT
и Mac OS sistemləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu tip proqramları elektron cədvəllər də
adlandırırlar. İnformatika dərsində öyrədilən excel proqramı demək olar ki bütünlüklə
kompüterdə reallaşdırıldığından həmin dərslərin kompüter sinfində keçirilməsi çox vacibdir.
Kompüter sinfində işi düzgün təşkil etmək üçün müəllimə aşağıdakı məsələlərə diqqət
yetirmək tövsiyə olunur.
Şagirdlərin yerinə yetirəcəkləri tapşırıqların praktik dərslərdə proyektor vasitəsilə şərh
edilməsi nəzərdə tutulan bacarıqların reallaşdırılması üçün faydalı ola bilər. Proyektor
olmayan siniflərdə lövhədən və plakatlardan istifadə etmək mümkündür. Hər iki halda
müəllim zəruri məlumatlar verə və işin yerinə yetirilmə ardıcıllığını izah edə bilər. Bundan
başqa şagird işlərinin kompüterdə saxlanılması çox vacibdir. Qovluqların surətləri istənilən
vaxt şagirdin özünə, yaxud valideyninə verilə bilər. Sinif qovluqları yaradan zaman nəzərə
almaq lazımdır ki, Windows XP əməliyyat sistemi olan kompüterlərdə My Documents
qovluğu iş masasında, My Pictures qovluğu isə onun daxilində yerləşir. Bundan fərqli olaraq
Windows 7 əməliyyat sistemində iş masasında User (məktəblərin əksəriyyətində Pupil)
qovluğu yerləşir. Onun içərisində isə Documents və Pictures qovluqları olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Riyazi məsələlərin excel proqraminda həllini təşkil edərək
şagirdlərin öyrənməsi vaxtının səmərəli təşkili.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən təhsilin bütün pillələrində bu
bölmələrin tədrisi zamanı istifadə olunması nəzərdə tutulur.

Ədəbiyyat
1. Ə.Q. Pələngov, M.V. Abdullayeva. Orta məktəbdə İnformatikanın tədrisi metodikası,
Bakı: Elm, 2015.
2. Mahmudzadə R. Sadıqov И.C., İsayeva N.R. İnformatika – 9. Baki: Yaz nəşriyyatı,
MMC, 2016.

254

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

А. Пеленгов, Х. Ибрагимхелилова

Об изучение создание диаграмм и графиков в программе Excel
Резюме
В статье рассматривается практика изучения диаграмм и графиков в программе
Excel в классе информатики в средней школе. Программа Excel представляет собой
пример того, как читать диаграммы и графики. Рекомендуется использовать тему
диаграмм и графиков в математическом обучении.
A. Palanqov, X. İbraqimxalilova

Diagram in the Excel program and about
teaching of building graphic
Summary
The article deals with the practice of studying diagrams and graphs in the Excel program
in the class of computer science in the secondary school. Excel is an example of how to read
charts and graphs. It is recommended to use the topic of diagrams and graphs in mathematical
training.
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018
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V sinif informatika dərsində kompüter qurğularının
öyrədilməsi metodikası
Xəyalə Əmrahova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: amrahova.khayala@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov,
ped.ü.f.d., dos. S.C-C. Cəbrayılzadə
Açar sözlər: interaktiv metod, əsas qurğular, əlavə qurğular
Ключевые слова: интерактивный метод, базовые устройства, дополнительные уст
ройства
Key words: interactive method, basic devices, additional devices
Hazırda orta məktəblərdə tədris olunan informatika fənni şagirdlərin informasiya
mədəniyyətinin və kompüter savadlılığının inkişafına müsbət təsir göstərir. İnformatika
fənninin ibtidai sinifdən başlayaraq tədris olunması nəticəsində hər bir V sinif şagirdinin
yaddaşında kompüterlərin qurğuları haqqında müəyyən qədər informasiya toplanmış olur. V
sinifdə kompüterin qurğuları ilə tanışlıq bir dərs müddətində aşağıdakı qaydada aparıla bilər:
Kompüterin qurğuları ilə tanışlığı bir 45 dəqiqə ərzində kurikulum üsuluna əsaslanaraq
keçmək daha məqsədəuyğundur. Bunun üçün vaxtı mərhələlər üzrə düzgün bölüşdürmək
lazımdır:
Motivasiya – 7 dəq.
Tədqiqatın aparılması – 15 dəq.
İnformasiyanın mübadiləsi – 10 dəq.
İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili – 4 dəq.
Yaradıcı tətbiqetmə – 4 dəq.
Qiymətləndirmə mərhələsi – 3 dəq.
Ev tapşırığı mərhələsi – 2 dəq.
Dərsin məqsədi: Şagird, şəkil və təqdimatlardan istifadə edərək, tədqiqat aparır, əsas və
əlavə qurğuları fərqləndirir, onların icra etdiyi işi nümayiş etdirir.
Əsas anlayışlar: Sistem blok, monitor, siçan, klaviatura, printer, scaner və s.
Dərsin tipi: İnduktiv
İstifadə olunan iş formaları: Kiçik qruplarla iş, kollektivlə iş
İstifadə olunan üsullar: BİBÖ
Resurslar: Videofilmlər, slayd şəkilli plakatlar, və s.
İlk mərhələ motivasiya mərhələsidir. Bu mərhələnin məqsədi şagirdləri hər hansı bir
fəaliyyətə təhrik etmək, təfəkkür prosesini inkişaf etdirmək, idrak fəallığını artırmaq, diqqəti
dərsə yönəltməkdir. Motivasiya mərhələsində müəllim proyektordan istifadə edərək, öncədən
hazırlanmış şəkilləri şagirdlərə təqdim edir.
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Hər bir şəkil göstərildiyi zaman şagirdlərin ilkin fikirləri dinlənilərək digər slayd nümayiş
etdirilir. Bu mərhələdə müəllim mövzu ilə əlaqədar şagirdlərin ilkin biliklərini
müəyyənləşdirməkdən ötrü BİBÖ təlim üsulundan istifadə edir. Motivasiya mərhələsində
tətbiq olunan təlim üsulundan sonra şagirdlərin müəllim tərəfindən ötürülən biliklərin hansı
dərəcədə qavradıqlarını müəyyənləşdirmək üçün bir neçə anlama sualı verilir. Anlama
suallarından sonra müəllim lövhədə tədqiqat sualını yazır.
Tədqiqatın aparılması mərhələsinə 15 dəqiqə vaxt ayrılır. Bu vaxt ərzində müəllim
tədqiqat sualını şagirdlərlə paylaşaraq, onları istiqamətləndirir.
Əsas və əlavə qurğuların kompüterlərin istifadəsi zamanı nə kimi rolu var?
Şagirdlərin konstruktiv bilik qazanmaları məqsədi ilə müəllim şagirdləri qruplara bölür.
Hər qrupa ayrıca tapşırıq verilir.
I qrup: Müəllim I qrupa aşağıdakı şəkilləri təqdim edir:
Şəkildə təsvir olunmuş qurğuların (sistem blok ilə monitor; klaviatura ilə siçan) oxşar və
fərqli cəhətlərini Paint proqramında Venn diaqramı çəkməklə göstərin.
Bu tip tədqiqatı şagird hafizəsində olan və yeni öyrəndiyi biliyə əsaslanaraq aparır. Bu
zaman məntiqi təfəkkür özünü daha çox göstərir.

II qrup: Müəllim bu qrupa belə bir tapşırıq verir:
“Kompüterlər hansı qurğulardan təşkil olunmuşdur? Kompüterlər ilə işləyən zaman
periferiya qurğularından hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? Hansı periferiya qurğularını
tanıyırsınız? ” – Bu haqda esse yazın.
Bu tapşırıq hafizəyə, yəni, köhnə biliyə əsaslanır. Şagirdlər əvvəlki bilikləri xatırlayaraq,
tapşırığı icra edə bilərlər. Bu tapşırığın kökündə yaradıcı təfəkkür durur.
III qrup: Müəllim bu qrupa belə bir tapşırıq verir:
Kontekst menyudan mətn redaktorunu açaraq, kompüterlərin tarixi haqqında qısa həcmli
mətn hazırlayın. Həmin mətni çap edərək təhvil verin. Hansı giriş və çıxış qurğularından
istifadə etdiniz? Tapşırığın icrası zamanı istifadə olunan giriş və çıxış qurğularının adlarını və
harada istifadə olunmasını yazın.
Qrup üzvləri:
— kontekst menyunu açmaq üçün siçanın sağ düyməsini çıqqıldadır;
— Mətni daxil etmək üçün mütləq və mütləq klaviaturadan istifadə edir;
— Yazılmış mətn avtomatik monitor vasitəsilə bizə təqdim olunur;
— Yazılmış mətni çap etmək üçün printerdən istifadə olunur;
Tədqiqatın aparılmasından sonra informasiyanın mübadiləsi mərhələsinə keçid edilir. Bu
mərhələdə qruplar hər biri öz işini təhvil verərək şifahi olaraq, məlumat verir. Qrup üzvləri
bir-birini diqqətlə dinləyərək, öz təkliflərini edirlər. Beləliklə, bu mərhələ onları tədqiqat
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sualının cavabını tapmağa sövq edir.
Digər mərhələ isə müzakirə mərhələsidir. Bu mərhələyə ayrılan müddət ərzində
şagirdlərin irəli sürdüyü fikirlər, əldə etdiyi yeniliklər müəllim ilə birgə müzakirə olunur.
Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində mübadilə mərhələsindəki informasiyaları
müzakirə edərək, ümumiləşdirmələr aparılır. Bu mərhələ 4 dəqiqə ərzində
yekunlaşdırılmalıdır. Beləliklə, şagirdlərin fikirləri nəzərə alınaraq, onlarla birlikdə ümumi
nəticə çıxarılır:
“Deməli, kompüterlər əsas və əlavə qurğulardan təşkil olunmuşdur. Kompüterlərin əsas
qurğularına sistem bloku, monitor, klaviatura və siçan aiddir. Əlbəttə ki, heç bir kompüteri
bunlarsız təsəvvür etmək olmaz. Sistem blok kompüterin əsas hissəsini, qida bloku, giriş-çıxış
portları və ən əsası ana platanı özündə cəmləşdirən, həmçinin üzərində bəzi düymələri
saxlayan qutudur. Monitor verilmiş informasiyanı bizə təqdim edən çıxış qurğusu, klaviatura
və siçan isə bizə informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün lazım olan ən vacib giriş
qurğularıdır. Şəkildəki digər qurğular isə əlavə qurğular adlanır. Bu qurğuları periferiya
qurğuları da adlandırmaq olar. Periferiya qurğularının əsas vəzifəsi isə kompüterlərlə müxtəlif
işləri yerinə yetirməkdir. Məsələn, printer, plotter kimi qurğular çıxış qurğusu olub, müxtəlif
informasiya, şəkil, sxemin kağız üzərinə çıxarılmasını təmin edir”. Müəllim dərsin gedişi
zamanı şagirdlərin irəli sürdüyü fərziyyələri xatırladaraq, onların əldə ettiyi bilikləri öz
söylədikləri ilə eyniləşdirir.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına yol açır.
Şagirdlər əvvəlki mərhələlərdə əldə etdiyi bilikləri bu mərhələdə sərbəst olaraq tətbiq etməyə
çalışırlar. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi şagirdlərin mövzunu nə dərəcədə dərk edib,
anlamalarını ifadə edir. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində müəllim kollektivlə iş formasından
istifadə edərək, bütün sinfə ümumi bir tapşırıq verir:
Qruplar meyarlar
Yaradıcılıq
Əməkdaşlıq
Məntiqi düşüncə
Təqdimetmə
Tapşırığı zamanında yerinə yetirmə
Şəkillərdən tanıma
Tədqiqatçılıq
Müqayisə etmə, fərqləndirmə

I qrup

II qrup

III qrup

Dərs zamanı istifadə etdiyimiz bütün qurğuların iş prinsipləri haqqında 4 dəqiqə içində 10
slayddan ibarət təqdimat hazırlayın. Təqdimatın hazırlanması zamanı hansı qurğulara
ehtiyacınız oldu?
Şagird nailiyyətlərinin və fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı cədvələ uyğun
olaraq aparılır.
Son mərhələ isə ev tapşırığı mərhələsidir. Ev tapşırığını şagirdlər fərdi, müstəqil şəkildə
icra edirlər.
Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ənənəvi təlim üsulundan fərqli olaraq, interaktiv (fəal)
təlim üsulu ilə tədris olunan istənilən fənn daha uğurlu nəticə verir. Hər hansı bir mövzunun
öyrədilməsi zamanı şagird həm müstəqil düşüncəyə, həm yaradıcı təfəkkürə, həm
tədqiqatçılıq keyfiyyətlərinə malik olur. Şagird qarşıya qoyulmuş problemləri müstəqil
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şəkildə həll etmə, müəyyən nəticə çıxarma potensialını qazanır. Bu isə bu günün şagirdlərini
gələcəyə savadlı kadr olaraq yetişdirib hazırlayır.
Məqalənin aktuallığı. Orta məktəblərdə informatika dərsinin fəal təlim metodlarına
əsaslanaraq tədris olunması, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirilməsi, onların
müstəqil düşüncəyə, tədqiqatçılıq keyfiyyətlərinə yiyələnməsi baxımından aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, informatika dərsində kompüter qurğularının ənənəvi
təlim metodlarından fərqli olaraq, müasir təlim metodları əsasında, əyanilik tətbiq olunmaqla
öyrədilməsi təsvir olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəb müəllimləri və
müəllim olmağa hazırlaşan şəxslər səmərəli şəkildə istifadə edə bilər.
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Методика обучения компьютерным оборудованиям
для уроков информатики V классов
Резюмe
Статья посвящена обучению компьютерным оборудованиям для
информатики 5-х классов с применением интерактивных методов обучения.

уроков

X. Amrahova

Volt class methods of teaching in the lesson of information
science of the computer devices
Summary
The article focuses on the teaching of computer facilities using interactive methods in the
fifth grade of informatics lessons.
Redaksiyaya daxil olub: 05.04.2018
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Delphi-də layihələrin yaradılması metodikası
Rəhimə Cəlilova
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU
Arifə Xudiyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: arife1993@bk.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov,
tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: komponent, layihə, proqram modulu, pəncərə, kod, direktiv
Ключевые слова: компонент, проект, программный модуль, окно, код, директива
Key words: component, project, software module, window, code, directive
Proyektlərin yaradılmasından danışarkən müəllim əvvəlcə komponentlər haqqında
danışmalıdır. O, qeyd etməlidir ki, hər hansı layihəni yaratmaq üçün bizə komponentlər
lazımdır. Və onu da qeyd etməlidir ki, komponentlər Delphi-nin əsas hissəsini təşkil edir.
Hər hansı proyekti yaradarkən əvvəlcə bizə lazım olan komponentləri Forma üzərində
yerləşdirməliyik. Müəllim onu da söyləməlidir ki, komponentlər bölməsində hər səhifənin
özünə aid alt komponentləri var. Hər hansı səhifə üzərinə siçanın göstəricisini vurduqda ona
aid alt komponentlər görünür. Komponenti Forma üzərində yerləşdirmək üçün həmin
komponent üzərində siçanın sol düyməsini iki dəfə sıxmaq lazımdır.
Tutaq ki, Standard səhifəsindəki Button düyməsini Forma üzərində yerləşdirmək istəyirik.
Bunun üçün Button düyməsi üzərində siçanın sol düyməsini iki dəfə sıxırıq və Button1
düyməsinin Forma üzərində yerləşdiyini görürük.
Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, Forma üzərində yerləşdirdiyimiz düymələrin ölçülərini və
koordinatlarını siçan vasitəsilə dəyişmək olar. Düymələr kənarlarında oxlar olan
düzbucaqlının daxilində yerləşir. Həmin oxlar vasitəsilə dəyişikliklər aparmaq olar.
Əgər biz yenidən Button komponenti üzərində siçanın sol düyməsini iki dəfə sıxsaq, bu
dəfə Forma üzərində Button1 yox, Button2 düyməsi yerləşəcək. Növbəti dəfə Button 3 və s.
Müəllim bir nüansı da tələbələrin nəzərinə çatdırmalıdır ki, bizim Forma üzərində
yerləşdirdiyimiz hər bir düymə avtomatik olaraq proyektə əlavə olunur. Yəni “Unit.pas”
pəncərəsində yerləşən proqram moduluna. O da qeyd olunmalıdır ki, bu modul Forma-ya
uyğun olaraq sistem tərəfindən yaradılır.
Daha sonra tələbələrin diqqətini proqram modulunun 2-ci bölməsinə yönəltmək lazımdır.
Biz Forma üzərinə düymələr əlavə etdikcə 2-ci hissədə yerləşən type-a müəyyən əlavələr
olunur. Button1 və Button2 düyməsinin yerləşdiyi Forma üçün proqram modulunun 2-ci
bölməsi aşağıdakı kimi olacaq:
Type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private

260

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

{ private declarations }
public
{ public declarations }
end;
Həmçinin, {$R *.lfm} direktivindən sonra
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
end;
prosedur hissəsi artırılacaqdır.
Burada o da qeyd edilməlidir ki, istifadəçi məhz bu boş hissə ilə işləyə bilər. Yəni, əvvəlki
hissələr yalnız sistem tərəfindən yazılır.
Delphi-nin pəncərələrindən biri də “Object İnspector” pəncərəsidir. Müəllim qeyd
etməlidir ki, bu pəncərədən proyektə əlavə olunan komponentləri (Button 1, Button 2 və s.)
izləmək olar. Həmçinin bu pəncərədəki alətlər komponentlərin xüsusiyyətlərini redaktə etmək
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, biz Forma üzərində yerləşdirdiyimiz hər hansı bir
komponenti seçib Object İnspector pəncərəsindən bu komponent üzərində yerləşəcək yazını
təyin edə bilərik. Bunun üçün həmin pəncərədə “caption” xassəsini tapırıq, daha sonra onun
sağında yerləşən ağ xananın içərisindəki yazını silirik və ora istədiyimiz kodu yazırıq.
Müəllim belə bir nümunə ilə bunu daha aydın izah edə bilər: Forma üzərində yerləşən
Button1 düyməsini seçib, Object İnspector (Oİ) pəncərəsinə daxil olub, Caption xassəsini
tapırıq. Sonra bu xassənin sağındakı Button1 yazısını silsək və ora “Salam” sözünü yazsaq və
Enter klavişinə vursaq Forma üzərindəki xanada bu söz əks olunacprosaq.
Burada o da qeyd edilməlidir ki, hər hansı komponenti seçmək üçün onun üzərində siçanın
sol düyməsini bir dəfə sıxmaq lazımdır. Əgər iki dəfə sıxsaq onda, Oncilck hadisəsi baş
verəcək və monitorda həmin komponentə aid prosedur hazırlığı görüləcək.
Forma üzərində yerləşdirdiyimiz Button1 və Button2 komponentlərinin hər biri üzərində
siçanın sol düyməsini iki dəfə sıxsaq proqram modulu ümumi şəkildə aşağıdakı kimi olacaq:
unit Unit1;
interface
uses
Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ private declarations }
public
{ public declarations }
end;
var
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Form1: TForm1;
Implementation
{$R *.lfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
end;end.
Elə bu proqram modulu üzərində o da izah edilməlidir ki, type-a qədərki hissə modul
başlığından standart modullar siyahısından ibarətdir. Tələbələrin nəzərinə o da çatdırılmalıdır
ki, bu bölmə bütün proqramlarda eyni olur. Əgər Forma pəncərəsi boş olarsa, onda type-dan
sonrakı hissə aşağıdakı quruluşa malik olacaq:
type
TForm1 = class(TForm)
private
{ private declarations }
public
{ public declarations }
end;
Buradakı public və private direktivləri obyektin sahələrinə məhdudiyyətlər qoymaq və
ləğv etmək üçün olduğu da xüsusi qeyd edilməlidir.
Bütün deyilənləri bir misal üzərində daha aydın izah etmək üçün müəllim belə bir
nümunəyə müraciət edə bilər: kvadrat tənliyin köklərinin tapılması.
Əvvəlcə qeyd edilir ki bizə lazım olan komponentlər aşağıdakilardir və onları Standart
səhifəsindən Forma üzərində yerləşdirmək lazımdır:
Label1; Label2; Labe3; Label4; Label5; Edit1; Edit2; Edit3; Edit4; Edit5; Button1.
Bundan sonra Label1 komponentini seçirik, Oİ pəncərəsinə daxil oluruq, Caption
xassəsini tapıb yanında “a-ni daxil et” sözünü yazırıq. Sonra Labe l2 komponentini seçib, Oİ
pəncərəsinə daxil olub, Caption xassəsinin yanında “b-ni daxil et”, Labe l3 seçib “c-ni daxil
et” sözlərini yazırıq. Sonra Labe l4 seçib, Caption xassəsinin yanında “birinci kök”, Label5
seçib Caption xassəsinin yanında “ikinci kök” yazırıq. Sonra Edit 1 komponentini seçib, Text
xassəsinin yanında Edit1 sözünü silib boş sahə saxlayırıq ki, buraya a əmsalının qiymətini
daxil etmək mümkün olsun. Eyni qayda Edit 2, Edit 3, Edit 4, Edit 5 komponentlərinə də
tətbiq olunur. Çünki, Edit 2 sahəsinə b-nin qiymətini, Edit 3 sahəsinə c-nin qiymətini daxil
edəcəyik. Proqramın icrasından sonra isə Edit 4 sahəsinə x1-in qiyməti, Edit5 sahəsinə isə x2nin qiyməti daxil ediləcək.
Bundan sonra isə Button1 düyməsi üzərində siçanın sol düyməsini iki dəfə sıxırıq və
açılmış kod pəncərəsinə aşağıdakı operatorları əlavə edirik:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a, b, c, D, x1, x2:real;
begin
a:=strtofloat(Edit1.Text);
b:=strtofloat(Edit2.Text);
c:=strtofloat(Edit3.Text);
D:=sqr(b)-4*a*c;
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İf D>=0 then
begin
x1:=((-b)+sqrt(D))/(2*a);
x2:=((-b)-sqrt(D))/(2*a);
Edit4.Text:=floattostr(x1);
Edit5.Text:=floattostr(x2);
end
else showmessage(‘kompleks kokler’);
end;
Proqramı icra etmək üçün klaviaturdan F9 seçirik. Bununla da layihəmiz hazırdır.
Məqalənin aktuallığı. Dövrümüzün ən əhəmiyyətli sahələrindən biri də
proqramlaşdırmadır. Delphi çox geniş yayılmış proqramlaşdırma dilidir və geniş imkanlara
malikdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ali məktəblərdə Delphi proqramlaşdırma dilinin tədrisin yeni
metodları vasitəsilə öyrədilməsini təmin etməkdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tələbələr Delphi-də proqramlaşdırma
bacarıqlarına yiyələnirlər və bunu misal üzərində təcrübi tətbiq edirlər.
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Методика создание проектов в Delphi
Резюме
В статье рассматриваются принципы создания простого проекта на Delphi на
примере нахождения корней квадратного уравнения.
R. Calilova, A. Xudiyeva

Methods of creation in the Delphi of the projects
Summary
The article considers the principles of creating a simple project on Delphi using the
example of finding the roots of the quadratic equation.
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II sinifdə qrafik redaktorlar mövzusunun
kurrikulum üzrə tədrisi
Gülnarə Musayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: gulsem226@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov,
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Ключевые слова: учеников, учение, куррикулума, активное обучение
Key words: pupil, teaching, curriculum, active training
Bilirik ki, orta ümumtəhsil məktəblərində İnformatika fənninin tədrisinə 1-ci sinifdən
başlanılır. İnformatika fənninin tərkibinə daxil olan qrafik redaktorlar mövzusu da həmçinin
1-ci sinifdən etibarən proqrama daxil edilmişdir. İnformasiya texnologiyaları fəslinə daxil
olan qrafik redaktorlar bölməsində Paint qrafik redaktoru öyrədilir. Yəni, qrafik redaktorlar
Paint qrafik redaktorunun üzərində tədris olunur. 1-ci sinifdə qrafik redaktorlar haqqında
sanki ilkin anlayışlar verilir. Yəni, burada əsas məqsəd kimi proqramın simgəsi və bir neçə
əsas alətlə şagirdlərin tanış olması, bu alətlərin təyinatını bilməsi nəzərdə tutulur. Növbəti
illərdə isə bu sahədə baza daha da genişləndirilərək yeni biliklər verilir. Belə ki, 2-ci sinifdə
informasiya texnologiyaları fəslində komputer və onun hissələri, komputer sinfində davranış
qaydaları, klaviatura və siçan qurğusu, kompüterin iş masası, mətin redaktoru, mətnin
formatlaması mövzuları öyrədildikdən sonra qrafik redaktorun öyrənilməsinə başlanılır. Bu
siniflərdə qrafik redaktorların tədrisinə 2 saat dərs yükü ayrılmışdır. Lakin müəllimin şəxsi
bölgüsündən asılı olaraq bu göstərici dəyişdirilə bilər.
1-ci hissə “Qrafik redaktor”, 2-ci hissə isə mətnli şəkillər adı altında tədris olunur.
Təlim prosesinin səmərəliliyinə zəmin verən faktorlardan biri də təlim üsullarıdır. Təlim
prosesinin mahiyyətcə yeni prinsipləri olan – fəal təlim üsullarından istifadə artıq
dövrümüzün tələbinə çevrilmişdir. Fəal təlim təhsil prosesinin əməkdaşlıq şəraitində həyata
keçirilməsini nəzərdə tutan və şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan təlim prosesidir.
Fəal təlimdə müəllim bilik ötürən yox, atrıq bələdçi rolunda çıxış edir. Tədris prosesinin
təşkili konkret situasiyadan asılı olaraq müəllim tərəfindən müəyyən olunur. Bu əsasən,
şagirdlərin hazırlıq səviyyəsindən, iş vərdişlərindən (fərdi, cütlərlə, qruplarla) və müəllimin iş
təcrübəsindən asılı olaraq dəyişir.
Dərsin planını aşağıdakı kimi qurmaq olar:
Mövzu: Qrafik redaktor
Standartlar: 3.3 Kompüterdə müxtəlif şəkillər çəkir.
3.3.1 Alətlər qutusundakı bəzi alətlərdən və rənglər qutusundakı rənglərdən
istifadə etmək bacarığını nümayiş etdirir.
3.3.2 Müxtəlif şəkillər və fiqurlar çəkir.
Məqsəd: Qrafik redaktorun simgəsini tanıyır və proqramı başladır.
Müxtəlif fiqurlar və şəkillər çəkir.
Əsas alətlərin təyinatını bilir və onlardan istifadə edir.
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Rənglər qutusunun rənglərindən istifadə edir.
İnteqrasiya: T.i 2.2.1 , 2.2.2
İş forması: Bütöv siniflə iş, qruplarla iş
İş üsulu: Beyin həmləsi, mini mühazirə, müzakirə
Resurslar: Kompüter, Microsoft Paint proqramı, proyektor, dərslik, qiymətləndirmə
vərəqləri.
Müasir təlim metodları əsasında bu fəal dərsin quruluşu isə aşağıdakı şəkildə olar:
 Motivasiya- 5-10 dəqiqə
 Məlumat mübadiləsi - 5-7 dəqiqə
 Məlumatın müzakirəsi - 5-10 dəqiqə
 Tədqiqat işi 10-15 dəqiqə
 Ümumiləşdirmə və nəticə- 3 dəqiqə
 Qiymətləndirmə - 5 dəqiqə
 Ev tapşırığının verilməsi- 2 dəqiqə
Hər bir mövzunun öyrənilməsini səmərəli təşkil etmək üçün dərsin tədrisinə şagirdlər
arasında mövzuya motivasiya yaratmaqla başlamaq daha məqsədə uyğundur.
Qrafik redaktor mövzusunun tədrisinə başlayarkən motivasiya məqsədilə şagirdlərə
— Şəkil nədir?
— İnsanlar niyə şəkil çəkirlər?
— Şəkli nə ilə çəkmək olar?
— Şəkil informasiyanın hansı formasıdır?
və s. bu tipli suallar verilə bilər. Şagirdlər tərəfindən verilən bir neçə cavab dinlənildikdən
sonra müəllim 1-ci sinifdə “Paint qrafik redaktoru” vasitəsilə şəkil çəkdiklərini şagirdlərin
yadına salır.
Təlimdən daha yaxşı nəticə almaq üçün
media-proyektor şərtdir.
Belə ki, media
proyektor
vasitəsilə
əyani
göstərməklə
şagirdlərə 1-ci sinifdən tanış olan “Karandaş”
, “Fırça”
, “Boya”
, “Pozan”
alətləri təkrarlanır.
Müəllim tədqiqat sualı kimi şagirdlərdən
Paint qrafik redaktorlarda şəkil çəkən zaman
həndəsi fiqur alərlərindən istifadə etməyin
hansı üstünlükləri olduğunu soruşa bilər.
Cavablar dinlənildikdən sonra müəllim həndəsi
fiqurların birbaşa çəkilmə qaydasını proyektor
vasitəsilə nümayiş etdirir, şagirdləri kvadrat
(düzbucaqlı)
, çoxbucaqlı
, ellips (oval,
çevrə)
alətləri ilə tanış edərək, onların iş
prinsiplərini izah edir. Əvvəlcə düzbucaqlı və
ellips fiqurlarının çəkilməsini ardıcıllıqla
nümayiş etdirir.
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1. Siçanın göstəricisini lazım olan alətin üzərinə gətirib çıqqıldadın;
2. İşçi sahədə seçilmiş yerdə sol düyməni basılı saxlayaraq siçanı lazımi istiqamətə aparın.
3. Siçanın sol düyməsini buraxın.
Əgər bu proses müddətində “Shift” düyməsi
basılı saxlanarsa uyğun olaraq düzbucaqlıda
kvadrat, ellipsdə isə çevrə alınacağını qeyd
edərək əyani nümayiş etdirir.
Çoxbucaqlı fiqurlar çəkmək üçün (ulduz,
üçbucaq, beşbucaq və s.) siçanı
alətinin
üstündə çıqqıldadıb, iş sahəsində əvvəlcə düz
xətt çəkib, sonra isə lazım olan yerlərdə nöqtələr
qoyuruq. Bu nöqtələr avtomatik olaraq xətlə
birləşəcək. Birinci nöqtə ilə sonuncu nöqtəni
birləşdirməklə çoxbucaqlı alırıq.
Bütün bu anlayışlardan sonra tədqiqat işinə
keçid alırıq. Tədqiqat işi yenə də müəllimin
təşəbbüsündən asılı olaraq fərdi, cütlərlə və ya
qrup halında təşkil edilə bilər. Əgər sinif
otağında şagirdlərin hər birnə çatacaq qədər
komputer varsa onda bu tədqiqat işinin fərdi
halda təşkili daha səmərəli ola bilər. Əgər kompüter azdırsa onda tədqiqat işi cütlərlə və ya
qrup şəklində də təşkil edilə bilər. Tədqiqat işi kimi adətən iş dəftərində 1-ci tapşırıq verilir.
Qeyd etdiyimiz kimi müəllim tapşırıqları da dəyişə və ya əlavə tapşırıqlar tərtib edə bilər.
Sinfi 2qrupa ayıraraq, qızlara 1-ci, oğlanlara isə 2-ci hər şəklin həm həndəsi fiqurlar, həm
də karandaş, boya və pozan köməyilə çəkilməsini tapşırmaq olar.

1

2

Fiqurlar vasitəsilə tapşırığı yerinə yetirərkən təxminən nümunəyə uyğun, karandaş və
pozan vasitəsilə işləyərkən isə təxminən aşağıdakı təsvirlər əldə ediləcəkdir:
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Şagirdlər tapşırığı yekunlaşdırdıqdan sonra müəllim şəkilləri çəkmək üçün hansı
alətlərdən istifadə etdiklərini soruşur. Sonra şagirdlərin biliklərini dərinləşdirmək məqsədilə
aşağıdakı suallar üzərində müzakirə aparır:
— istədiyimiz hər hansı bir şəkli yalnız fiqurlar vasitəsilə çəkmək olarmı?
Şagirdlərin cavablarını dinlədikdən sonra müəllim bildirir ki, Paint qrafik redaktorunda
bütün şəkilləri yalnız fiqurlar vasitəsilə çəkmək mümkün deyildir. Çünki elə şəkillər var ki,
orada əyrilərdən, xətlərdən, yazılardan və s. istifadə olunur.
— Paint proqramında pozanı hansısa alətlə əvəz etmək olarmı?
Yenə də şagirdlərin cavablarından sonra müəllim izah edir ki, Paintdə pozan əvəzinə
karandaş və ya fırçanın ağ rəngindən də istifadə etmək olar. Prayektor vasitəsilə göstərməklə
daha aydın qavranılmanı təmin etmək də olar.
— karandaşla fırçanın nə fərqi var?
Cavablardan sonra sadəcə əyani göstərməklə fərqlər izah edilir.
Qiymətləndirmə prosesini də müxtəlif üsullarla aparmaq olar. Məsələn, müəllim şagirdlərə
aşağıdakı formada vərəqlər paylayır, vərəqdəki tapşırığı yerinə yetirməklə şagirdlər bilik
səviyyələrini nümayiş etdirirlər.

Qiymətləndirmə prosesi yekunlaşdıqdan sonra isə ev tapşırığı olaraq dərslikdəki
tapşırıqlardan bir neçəsini vermək olar.
Məqalənin aktuallığı. İbtidai sinifdə informatika dərsinin fəal təlim metodlarına
əsaslanaraq tədris olunması şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, onların
müstəqil düşüncəyə, tədqiqatçılıq keyfiyyətlərinə yiyələnməsi baxımından aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, informatika dərsində Qrafik redaktorlar mövzusunun
ənənəvi təlim metodlarından fərqli olaraq fəal təlim metodları əsasında tədrisi təsvir
olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəb müəllimləri və
müəllim olmağa hazırlaşan şəxslər istifadə edə bilər.
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Преподавание графических редакторов с использованием
куррикулума в II классе
Резюме
В статье обсуждается преподавание графических редакторов с использованием
эффективных методов обучения. Во втором классе был приведен пример преподавания
графических редакторов с активными инструментами обучения.
G. Musayeva

II teaching on curriculum of the subject of
graphic editors in the class
Summary
The article discusses the teaching of graphic editors through effective teaching methods.
In the 2nd grade, an example of the teaching of graphic editors with active learning tools was
given.
Redaksiyaya daxil olub: 05.04.2018
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Məktəb kitabxanasında verilənlər bazasının yaradılması
Ləman Həsənzadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: leman.hesenzadeh@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov,
tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: MS Access, verilənlər bazası, cədvəl, sahə, kitab, kitabxana
Ключевые слова: MS Access, база данных, таблица, область, книга, библиотека
Key words: MS Access, database, table, area, book, library
Access proqramı cədvəllərdən təşkil olunmuşdur ki, bu cədvəllər də uyğun olaraq sətir və
sü tuna malikdir. Verilənlər bazası cədvəllərinin sətirləri yazı, sütunlarını isə sahə adlandırılır.
Sətirlərdə eyni obyektlərin müxtəlif xarakteristikaları, sahələrdə isə müxtəlif obyektlərin eyni
xarakteristikaları qeyd olunur.
Tutaq ki, kitabxana verilənlər bazasını yaratmaq lazımdır. Kitabxana verilənlər bazasına
oxcular, kitablar, kitabların müəllifləri, kitabların verilmə tarixləri və qaytarılma tarixləri daxil
ola bilər. Kitabxana verilənlər bazamızı yaratmaq üçün əvvəlcə cədvəllər qurmalıyıq. Bu
cədvəlləri Accessdə qurmazdan əvvəl, bu bazaya daxil olacaq hər cədvəllərin strukturunu
aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlayaq:
Oxucular cədvəlinin strukturu
Açar sahə

#

Açar sahə

#

#

Açar sahə

Sahənin adı
Oxucuların kodu
Adı
Soyadı
Pasportun nömrəsi
Ünvan
Telefon

Sahənin tipi
Sayğac
Mətn
Mətn
Rəqəm
Mətn
Mətn

Kitabların qaytarılma cədvəlinin strukturu
Sahənin adı
Sahənin tipi
Kodu
Sayğac
Verilmə tarixi
tarix/zaman
Qaytarma tarixi
tarix/zaman
“Kitablar” cədvəlinin strukturu
Sahənin adı
Kodu
Kitabın adı
Müəllifi
Buraxılma tarixi
Kitabın sahifəsi
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Bu cədvəllərin strukturunu əyani hazırlamaq vacibdir. Gördüyümüz kimi bu strukturlarda
hər bir sahənin mənası adından aydın olur. Hər cədvəldə əvvəlcə sayğac tipli verilən yəni açar
sahə qeyd olunur. Başlıca açar sahə (kod) hər hansı cədvəldə xüsusi sahədir. Hər bir cədvəlin
praktiki olaraq açar sahəsi olmalıdır. Çünki cədvəldəki yazılar avtomatik olaraq başlıca açara
görə sıralanır. Açar sahələr sayəsində cədvəldə verilənlər həmişə nizamlı olur.
Kitabxana verilənlər bazasını yaratmaq üçün Access proqramına daxil olaraq,
əmrini seçərək

kitabxana adlı yeni verilənlər bazası

faylı yaradırıq.
əmrindən istifadə edərək faylı
cədvəl rejiminə
gətiririk. Siyahını yuxarıdakı struktura uyğun olaraq qurmağa başlayaq.
Sahələrə adları yazdıqdan sonra Yaddaşa veririk CTRL+S- Oxucular adını verdikdən
sonra Ok düyməsi sıxılır.

Имя поля – bölümündə код sahəsində тип данных - Счетчик seçirik. Adı yazdığımız
Поле1 sahəsində тип данных - Текстовый - Обшие – размер поля - simvolların sayını 20
seçirik. Soyadın yazıldığı Поле2 sahəsində тип данных – Текстовый - Обшие – размер
поля - simvolların sayını 30 seçirik. Daha sonra Pasportun nömrəsinin yazıldığı Поле3
sahəsində тип данных, Обшие – размер поля - Длинное целое, Маска ввода 8 ########
seçirik. Ünvanın yazıldığı Поле 4 - sahəsində тип данных - Текстовый, Обшие – размер
поля - 55 seçək. Telefon yazıldığı Поле 5 - sahəsində тип данных - Текстовый Обшие –
размер поля 12, Маска ввода 8 (###)-###-##-## (mobil tel formatı) seçirik, daha sonra
yaddaşa verərik.
Daha sonra isə bazamızın ikinci cədvəli olan “Kitabların qaytarılma cədvəlinin strukturu”
cədvəlini yaradırıq. Cədvəli yaratmaq üçün yuxarıdakı qaydada siyahını dolduraq.
Имя Поле - Verilmə tarixini - Дата/время, Формат поля - Краткий формат даты – seçirik.
Имя Поле - Qaytarma tarixini - Дата/время, Формат поля - Краткий формат даты – seçirik.
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CTRL+S- Kitabların geri qaytarılma adını veririk-Ok.
Biz eyni qayda ilə verilənlərin redaktəsi ilə məşğul oluruq. Sonuncu cədvəlimiz isə
Kitablar cədvəldir ki, bu cədvəli də əvvəlki iki cədvəlin yaradılmasına uyğun olaraq qurub
yaddaşda saxlayırıq. Burada
Имя Поле - Buraxılma tarixi - Числовой, размер поля - Целое – seçirik.
CTRL+S- “Kitablar” adını veririk-Ok.

“Kitabxana” verilənlər bazasının strukturunu yaratmış olduq. Bu cədvəlləri doldurmaqla
Kitabxanalar üçün verilənlər bazası yaratmaq mümkündür. Beləliklə, bizim bir dərs nümunəsi
əsasında izah etdiyimiz mövzudan göründüyü kimi, tətbiqi proqramlardan istifadə şagirdlərin
dünya görüşünü artırır və onların gələcəkdə layihələrin hazırlanmasına həvəsləndirəcəkdir.
Məqalənin aktuallığı. Tətbiqi proqramlardan istifadə fəal təlimdə aparıcı istiqamətlərdən
biri kimi diqqəti cəlb edir və şagirdlərdə dərsə maraq yaradır, onları dərsə daha həvəslə
yanaşmağa sövq edir. İnformatika fənnində Access proqramında cədvəllərin yaradılmasına
həsr olunmuş məqalə tətbiqi proqramların aktuallığını göstərmək baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə son dövrdə aktuallıq kəsb edən proqramlardan biri
olan Accessdə “Məktəb kitabxanasının hazırlanması” layihəsi kimi hazırlanmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəbin müəllimləri və
şagirdləri, eləcə də ali məktəb tələbələri səmərəli şəkildə istifadə edə bilər.

Ədəbiyyat
1. R.Mahmudzadə, İ.Sadiqov, N.İsayeva. İnformatika: 10-cu sinif üçün dərslik. Bakı, 2017.
2. R. Mahmudzadə, İ. Sadiqov, N. İsayeva. İnformatika-10: Müəllimlər üçün metodik
vəsait. Bakı, 2017.
3. S. Kərimov. İnformatika. Bakı, 2010.
4. Salih Bardakçı, Hafize Keser. Bilişim teknolojisilerinin eğitime entegrasiyonu. Türkiyə,
2016.
5. Güncel Gelişmeler İşığında İlköğretim: Matematik, Fen, Teknoloji,Yönetim. Türkiyə,
2016.

272

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Л. Гасанзаде

Создание библиотечная база данных средней школы
Резюме
Основы навыков работы с базами данных и способность работать независимо от
программного обеспечения должны быть помещены в среднюю школу. Следует
отметить, что учащиеся средних школ познакомятся с этой программой в 10 классе.
Чтобы сделать эту систему совершенной, она может играть основную школьную роль в
средней школе. Создание библиотечная база данных средней школы в качестве проекта
дает студентам возможность работать с ними, а также позволяет им прекрасно изучать
программу MS Access. В статье рассматриваются способы решения этих проблем.
L. Hasanzada

Creation in the school library of the data base
Summary
The basics of database skills and the ability to work independently with the software
should be put in a secondary school. It should be noted that secondary school students will get
acquainted with this program in Grade 10. In order to make this system perfect, it can play a
basic school role in a secondary school. Creating a library of the secondary school as a project
offers students the opportunity to work with them, as well as allow them to learn the MS
Access program perfectly. The article deals with ways to address these issues.
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Müstəqil türk dövlətləri arasında siyasi-mədəni
inteqrasiyanın humanitar əsasları
Cavanşir Feyziyev
fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
Rəyçilər: fəls.ü.e.d., prof. F.Q. İsmayılov,
filol.ü.f.d. Ə.Ç. Ağamirzəyev
Açar sözlər: türklər, türk dünyası, türk birliyi, inteqrasiya, siyasi ideologiya
Ключевые слова: тюрки, тюркский мир, тюркское единство, интеграция,
политическая идеология
Key words: turks, turkic world, turkic unity, integration, the political ideology
Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılması – bu prosesi uğurla başa çatdıracaq başlıca fəaliyyət
istiqamətlərinin öncədən düzgün müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. Böyük Birliyi
gerçəkləşdirmək yolunda indiyədək görülən işlər onu deməyə əsas verir ki, mövcud təməl
üzərində vahid humanitar siyasətin həyata keçirilməsi daha sistemli və məqsədyönlü
fəaliyyətləri aktuallaşdıra bilər. Müstəqil türk dövlətlərinin hər birinin milli humanitar siyasəti
onların Birliyə doğru hərəkətində uzlaşma məqamlarını taparaq konvergensiya olunmağa
qadirdir. Məhz bu halda Türk Dövlətləri Birliyi özünün ideasional mərhələsində effektli
koordinasiya əmsalı əldə edən vahid humanitar siyasətin ilkin konturlarını əldə edir.
Türk Dövlətləri Birliyinin konvergent humanitar siyasəti – hazırkı vəziyyətdə suveren türk
respublikaları arasında siyasi-mədəni inteqrasiyanın humanitar əsaslarını yaratmaq və bu
əsaslar üzərində Birliyin gerçəkləşməsi prosesinin düzgün ideya platformasını
müəyyənləşdirib həmin prosesin uğurla başa çatdırılmasına xidmət etmək məqsədlərini
daşıyır.
Başlıca olaraq, türk respublikaları arasında siyasi-mədəni inteqrasiyanın humanitar
əsaslarını aşağıdakılar təşkil edir:
(1) Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılmasının tarixi-siyasi zərurətindən və ideya
konseptuallığından çıxış edilməsi;
(2) Birliyin siyasi ideologiyasının təşəkkülü;
(3) inteqrasiya proseslərinin təşkilatlanmasının fundamental prinsiplərinin müəyyən
edilməsi;
(4) vahid siyasi-mədəni məkanın linqvistik-kulturoloji platformasının hazırlanması;
(5) mədəniyyət və sivilizasiya dəyərlərinin konvergensiyası;
(6) türk millətlərinin vahid və universal dövlətçilik ənənələrinə söykənilməsi;
(7) Türk Siyasi Əxlaqının və Qabiliyyətinin dar məkanda deyil, bütövlükdə genişmiqyaslı
Türk Geopolitik Regionunda optimallıq qazanmasının təsdiqi;
(8) Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılması ideyasının türksoylu xalqlar arasında geniş
şəkildə təbliği.
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Türk respublikalarının birgə səyi ilə son iyirmi ildə davamlı olaraq keçirilən Türk
Xalqlarının Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayları, Türkdilli Ölkələrin Dövlət
Başçılarının Zirvə Toplantıları, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının iclasları,
TÜRKSOY çərçivəsində görüşlər, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının sessiyaları
və s. tədbirlər böyük türk dünyasını orqanik bütövlüyə qovuşdura biləcək fəaliyyətlərin
humanitar miqyasını gündən-günə genişləndirir. Vahid məqsədə doğru hərəkət istiqamətləri
birləşir və sistemləşir. Bu gün türk xalqları öz tarixlərində heç zaman olmadığı dərəcədə
yaxınlaşır, ümumi məqsəd və ideallar ətrafında birləşmək imkanları əldə edirlər. Qloballaşma
epoxası türk xalqlarının bütünləşmə perspektivini tam reallığı ilə ortaya qoyur. Bu proses
ümumtürk düşüncəsinin daxili zərurəti kimi meydana çıxır. “Qloballaşma – ümumtürk
mədəniyyətinin Renessans Hərəkatını doğurur” [4, s.44-47]. Bu proses qloballaşan dünyanın
içərisində milli, sosial, kulturoloji genezis ümumiliyinə malik olan siyasi subyektlərin
sintezləşməsi ilə baş verdikdə öz məntiqini və qanunauyğunluq məcrasını tapır. Dünyanın bir
parçası olan ümumtürk sosial-mədəni sferasının yenidən və daha dərin mənəvi-intellektual
əsaslarda sistem bütövlüyünə qayıtması – planetin ən köklü sivilizasiya məkanının müasir
şəraitdə və formada yenidən parlaması deməkdir.
Avrasiyada minillərlə mövcud olan, tarixdə möhtəşəm dövlətlər, imperiyalar,
mədəniyyətlər yaratmış, müxtəlifləşsə də öz təməl qaynaqlarından üzülməyən türk
sivilizasiyasının belə bir Vəhdətə mənəvi haqqı var. Eyni sivilizasiya mənsubiyyəti, etnik kök
birliyi və ortaq mədəniyyət təməlində yaranan cazibə gücü və ümumtürk varlığının rasional
dərki öz təkzibolunmaz məntiqi ilə bu gün bütövləşmə uğrunda ümumtürk intellektual
hərəkatını gücləndirir.
Türk dünyasını birləşməyə doğru aparan humanitar fəaliyyətlərin məğzində də məhz bu
amalların Böyük Həqiqəti dayanır. Ona görə də öncə xatırlatdığımız tədbirlər sadəcə rəsmiformal aksiyalar deyil, ümumtürk mədəniyyətinin ciddi rasional parametrlər əsasında
özünütəşkilatlandırma zərurətidir. Siyasi-humanitar funksionallığını getdikcə artıran bu
kompleks-fəaliyyətlər idealdan reala, nəzəriyyədən praktikaya doğru hərəkətin maraqlı
örnəyidir: əldə edilmiş nəticələr hər bir sonrakı praktiki mərhələdə yeni və konseptual
ideyaları gündəmə gətirir. İyirmi il öncə türk dünyası üçün əlçatmaz görünən bir çox
perspektivlər hazırda türk dövlətləri və cəmiyyətlərinin normal praktikasına çevrilmişdir.
Funksionallaşmanın bu sürətli tempi türk dövlətlərinin rəhbərlərini və strateqlərini daha
optimal və miqyaslı fəaliyyətlərə sövq edir.
Məsələn, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 2012-ci ilin avqustunda Bişkekdə
keçirilən İkinci Zirvə Görüşündə bir sıra mühüm siyasi əhəmiyyətli sənədlərlə yanaşı,
humanitar sahəni əhatə edən sənədlər də qəbul edilmişdir. Həmin tədbirdə çıxış edən
Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev qurumun üzvü olan dövlətlər
arasında əlaqələrin humanitar sahədə də dərinləşməsi istiqamətində görülən işlərdən
danışmışdır. Türkiyə, Qazaxıstan, Azərbaycan dövlət və hökumət başçıları da çıxışlarında
ölkələrarası münasibətlərin bir sıra vacib məsələlərini qaldırmışlar. Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri Artur Rasizadə son illərdə TDƏŞ-in üzvü olan ölkələr arasında
iqtisadi əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etdiyinə diqqəti yönəltmiş, cari ildə Azərbaycanın bu
ölkələrlə mal dövriyyəsinin 55,5 faiz artmasını nümunə göstərmişdir. Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasında, eyni zamanda, üzv dövlətlər arasında çoxtərəfli əlaqələrin daha da
vüsətlənməsi, xüsusən də mədəniyyət və təhsil sahəsində əməkdaşlıq, birgə əlifbanın və
dərsliklərin, qurum çərçivəsində Türk Akademiyasının yaradılması məsələləri müzakirə
olunmuşdur. Bu tarixi sammitdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv dövlətlərin
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hökumətləri arasında dörd sənəd – Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Nizamnaməsi,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası Katibliyinin maliyyə qaydaları və Türk
Akademiyasının təsis edilməsi haqqında sazişlər və Türk Şurasının İkinci Zirvə Toplantısının
“Bəyannaməsi” qəbul olunmuşdur [2].
Türk dövlətləri arasındakı siyasi və iqtisadi münasibətlərin qanunauyğun davamı kimi
humanitar münasibətlər sferasının inkişafı da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Türkiyədən
Qazaxıstana qədər türk dünyası intellektuallarının birgə səyi ilə genişmiqyaslı təşkilatlanma
işi başlanmışdır. Demək olar ki, türk dövlətlərinin hər birində və müştərək şəkildə türk
sivilizasiyası və milli mədəniyyətlərinin problemləri ilə məşğul olan humanitar mərkəzlər
fəaliyyət göstərir: TÜRKSOY – Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı, Türk Dünyası
Araşdırmaları Vəkfi, TİKA – Türk İşbirliyi və Koordinasiya Agentliyi, Türk Xalqlarının
Ümumdünya Assambleyası, Türk Sivilizasiyası Araşdırma Mərkəzi, TUDEV – Türk Dövlət
və Cəmiyyətləri Dostluq, Qardaşlıq və İşbirliyi Vəqfi, Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək
Fondu, Türk-Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (TASAM), Türk Dünyası Jurnalistlər
Birliyi, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi, Dünya Türkləri Qohum Cəmiyyətlərin Fəaliyyət
Dərnəyi, Türk Dünyası Bələdiyyələr Birliyi və s. qurumlar müxtəlif istiqamətli türk birliyinin
təbliğindən, beynəlxalq konfransların keçirilməsindən müvafiq dərgilərin, kitabların,
almanaxların nəşrinə, məqsədəyönlü elmi-humanitar tədqiqatların və səfərlərin
dəstəklənməsinə qədər bir çox fəaliyyətlərin spektrini özündə birləşdirir. Eyni zamanda, bu
istiqamətdəki çalışmalar nəticəsində ortaq təhsil mərkəzləri, universitetlər açılmış, ümumtürk
tarixi və mədəniyyətinin Mərkəzi Asiyadan başlayaraq, praktiki şəkildə və elmi
metodologiyalar əsasında öyrənilməsinə start verilmiş, Monqolustanda əski türk abidələrinin
aşkara çıxarılıb tədqiqata cəlb edilməsi sahəsində türk ölkələrinin beynəlxalq səviyyəli
işbirliyi qurulmuş, Türkiyə və Azərbaycanla birlikdə digər çağdaş türk dillərinin müvafiq
fərqliliklər saxlanılmaqla latın qrafikalı əlifba sisteminə keçməsi məsələləri aktuallaşmış,
müasir türk dillərinin universal sözlüyü tamamlanmış, Türk Dil Qurumu tərəfindən bu dillər
arasında avtomatik çevirmə (tərcümə) sistemi qurulmağa başlamışdır.
Türk dünyasında humanitar münasibətlərin inkişafı – ideologiya, mədəniyyət, elm, təhsil,
ədəbiyyat, incəsənət sferasında müasir zaman üçün ortaq dəyəryaratma praktikası üzərində
genişlənir və dərinləşir. Müasir dövrümüzdə türk sivilizasiyasının milli mədəniyyətlərlə
zənginləşən prosesinin yenidən və daha mükəmməl əsaslarda ortaq mədəniyyət platformasına
gətirilməsi onun üstünlüklərini, qanunauyğun transformasiya dialektikasını üzə çıxarır. Türk
humanitariyasının ortaqlaşma siyasəti – müasir dünyanın universal dəyərlərini də
mənimsəyən, lakin, əsasən, öz tarixi genezisi və təcrübəsi üzərində yüksələn eyniköklü
mədəniyyəti yeni inkişaf fazasına çıxarmaq qüdrətindədir.
Bu gün türk dünyasını təmsil edən dövlətlərin alimlərinin belə böyük potensiala
söykənərək, Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılmasına xidmət edən humanitar siyasətin həyata
keçirilməsinə birgə təşəbbüs göstərməsi təqdirəlayiqdir. Bu prosesdə xüsusilə türk
sivilizasiyasının “özəyindən” güclü intellektual hərəkatların doğulması – Mərkəzi Asiya
dövlətlərinin nüfuzlu alimlərinin bir araya gələrək Türk Xalqlarının Ümumdünya
Assambleyasını (TXÜA) təşkilatlandırması müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Türk Xalqlarının
Ümumdünya Assambleyasının əsas konseptual platforması onun rəhbərləri – akademik
Yermentay Sultanmurad (Qazaxıstan), professor Rafael Muhametdinov (Tatarıstan) və həmin
Assambleya tərkibində “Ortatürk” İnstitutunun direktoru, filosof-linqvist Bəxtiyar Kərimovun
(Özbəkistan) birgə yazdığı “Sabitliyin türk zolağı. Türk Xalqlarının Ümumdünya
Assambleyası” (“Тюркский пояс стабильности. Всемирная Ассамблея Тюркских
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Народов”) kitabında [6] öz əksini tapmışdır. Müəlliflər burada Türk Birliyinin tarixi
əhəmiyyəti və müasir dünyanın taleyi üçün onun daşıdığı önəm barədə proqram-ideyalarını,
“türk dünyası birliyinin fundamental əsaslarını”, türk xalqlarının dilbirliyi konsepsiyasını irəli
sürür, ümumən, türklüyün fəlsəfi dünyagörüşü sistemini, türk dünyası üçün universal
humanitar siyasətin başlıca prinsiplərini müəyyən edir, eyni zamanda, Türk Birliyi
“rəqiblərinin” mövqeləri ilə polemikaya girirlər. Alim-strateqlər əsaslandırmağa çalışırlar ki,
Türk Birliyi – türk dünyasının inkişafının yeganə məntiqi yoludur; bu inkişaf tendensiyasında
türk dövlətlərinin müstəqillik və demokratiya təməli daha da möhkəmlənir, milli
iqtisadiyyatların regiondaxili əlaqəsi intensivləşir, rəqabət qabiliyyətliliyi artır; siyasi
mövqelərin uzlaşması türk dünyasının geopolitik mövqeyini gücləndirir, türk dövlətləri
özlərinin birgə “siyasi istehkamını” yaradaraq, “alınmaz qalaya” çevrilirlər; “türk islamı”
özünün seçkin xüsusiyyətlərini ortaya qoyaraq, müasir milli, mədəni, dini, əxlaqi dəyərlərin
harmoniyasını yaradır. İlk dəfə olaraq bu əsərdə “öz xalqlarının mənafelərinə xidmət edən
Türk Dövlətləri Birliyi dünya siyasətinin subyekti” statusunda təqdim olunur: “Türk
Dövlətləri Birliyi – (1) türk ölkələrinin əsl müstəqilliyini təmin etmək; (2) öz maraqlarına
görə nəhəng təbii və maddi resurslarından, geopolitik potensialından istifadə etmək, bütün
iqtisadiyyatı, elmi, mədəniyyəti, müdafiə qabiliyyəti ilə güclü olan müasir cəmiyyət qurmaq;
(3) hər bir türk xalqına milli özgürlüyünü (dilini, mədəniyyətini və s.) saxlamaq və
təkmilləşdirməklə yanaşı, türk supermillətinin formalaşmasına və onun planetar vəhdət
missiyasında dünyada üstün mövqeyə qalxmasına imkan vermək; (4) hər bir türkün müasir və
firavan həyata sahib insan kimi formalaşması üçün şərait yaratmaq; (5) türklərin bir insan
olaraq universal humanitar dəyərlər əsasında hüquqlarını gerçəkdən müdafiə etmək; (6)
düşmən qüvvələrin qəsbkar niyyətlərinə sipər çəkmək; (7) xalq kapitalizminə doğru ictimai
inkişafın türk yolunu seçmək, (yəni – vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumaq) naminə
funksionallaşan real demokratiyanın və demokratik iqtisadiyyatın yaradılması məqsədlərinə
yönəlmiş yolu tutmaq iqtidarında olduğunu nümayiş etdirməlidir” [6, s.9-10].
Türk Xalqlarının Ümumdünya Assambleyasının yaradıcıları Türk Dövlətləri Birliyinin
təşəkkülünün vacib bir mərhələsi kimi “Türküstanın tarixi birliyi” ideyasını önə çəkirlər.
Onlar göstərirlər ki, Mərkəzi Asiya – elə Türküstan deməkdir. Prototürk və türk dünyasının
yaranış məkanı – Türküstandır. Hələ 1920-ci ildə, Sovet İttifaqının ilkin təşəkkül
mərhələsində Mərkəzi Asiya xalqlarının liderləri bütün Türküstanı birləşdirən “Türk Sovet
Respublikasını” yaratmaq istəmişdilər. Ancaq Rusiya buna imkan verməmişdir: Kreml az
qala Rusiyanın özü boyda olan Mərkəzi Asiya regionunun vahid siyasi sistemdə
birləşməsindən vahimələnib və qəti şəkildə bunun qarşısını almışdı. Bu təşəbbüsü irəli
sürənlər sonrakı illərdə repressiyaya məruz qalmışlar. Hətta görkəmli rus alimi, şərqşünastürkoloq V.V.Bartoldun Kreml rəhbərliyinə “Türküstanın volyuntaristcəsinə bölünməsinin
tarixi səhv olduğunu” bildirən məktubuna da məhəl qoyulmamışdı.
Sovet imperiyasının dağılması prosesində “Türküstan” ideyası yenidən canlandı. Mərkəzi
Asiyada 1989-cu ildə “Türküstan” Xalq Hərəkatı yaradıldı. Moskvada, Qazaxıstanda və
Azərbaycanda “Türküstan” adlı qəzet nəşr olundu. İçveçdə isə “Mərkəzi Asiya” adlı jurnal
buraxılmağa başladı. Sonrakı illərdə türk xalqının böyük oğlu, dünya şöhrətli yazıçı Çingiz
Aytmatov “Türküstan – bizim ümumi evimizdir” təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Özbək alimi
Bəxtiyar Kərimov tərəfindən “Ortatürk” dilinin metodikası işlənilib hazırlandı. Mərkəzi
Asiyanın vətənpərvərləri bütün Türküstanı və böyük türk dünyasını birləşdirən “Turan”
türkçülük hərəkatında dayaq tapdılar. Əlbəttə, bu proseslər Mərkəzi Asiyanın suveren türk
respublikalarının ictimai-siyasi həyatına təsirsiz ötüşmədi.
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Türk sivilizasiyasının “atayurdunda” qaçılmaz olan siyasi-mədəni inteqrasiyanın
geopolitik əhəmiyyəti həm də ondadır ki, region bütün sferalarda Rusiya və Çin kimi nəhəng
dövlətlərin ekspansiya təsirlərindən özünü qorumaq imkanları əldə edir. “Sabitliyin türk
zolağı” isə Avrasiya məkanında region dövlətlərinin inkişafına münbit zəmin yaradır.
Türk Xalqlarının Ümumdünya Assambleyasının 2007-ci ildə keçirilmiş V Qurultayında
irəli sürülən fikir və mülahizələrin ümumi qayəsi də bu mövqedə ifadə olundu ki, Türk
Dövlətləri Birliyinin gerçəkləşməsi istiqamətindəki çalışmaları daha da intensivləşdirmək,
Birliyin türk dünyasında sosial-mənəvi, elmi-intellektual dayaqlarını möhkəmləndirmək
gərəkdir. Qurultayın praktiki tədbirləri sırasında bir sıra humanitar layihələr yer almışdır.
Assambleya türk xalqlarının tarixən yaşadığı arealın “canlı mərkəzində” – tarixi İpək
Yolunun üstündə TURAN şəhərinin salınmasını və bu şəhərdə “Göy Türk” monumental
abidəsinin müvafiq muzeylə birlikdə yaradılmasını qərara almışdır. Türk Xalqlarının
Ümumdünya Assambleyasının həmin Qurultayda qəbul etdiyi “Dünya Türklərinə Müraciət”i
bu sözlərlə başa çatır: “Göy Türk” abidəsi və TURAN şəhəri türk millətinin və türk
sivilizasiyasının yenidən yüksəlişinin simvolik başlanğıcı olacaqdır!” [6, s.98].
Qırğızıstan-Türkiyə Manas Universitetinin nəzdində yaradılmış “Türk Sivilizasiyası
Araşdırma Mərkəzi” (TSAM) də türk sivilizasiyasının tarixi və müasir inkişaf problemləri ilə
məşğul olur və müvafiq tədqiqat layihələrini həyata keçirir (5). TSAM-ın buraxdığı “Türk
Sivilizasiyası Araşdırmaları Jurnalı” (Journal of Turkic Civilization Studies) artıq beynəlxalq
nüfuz qazanan bir elmi-humanitar dərgiyə çevrilməkdədir [7]. Burada çap olunan məqalələrdə
türk sivilizasiyasının qlobal sivilizasiya məkanında yerini, türk milli dövlətlərinin beynəlxalq
siyasi-mədəni arenada mövqeyini müəyyənləşdirmə məsələlərinə diqqət çəkilir [3].
Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılmasının mühüm bir məqamı da burada humanitar
siyasətin həyata keçirilməsini şərtləndirən universal ünsiyyət – ortaq türk dili problemi ilə
bağlıdır. Bu məsələ çoxdandır ki, Türkiyədə, Azərbaycanda və Mərkəzi Asiya
respublikalarında müzakirəyə çıxarılır və mütəxəssislər onunla bağlı üst-üstə düşən və
düşməyən mövqelərini bildirirlər. Hələ 1968-ci ildə “The New York Times” qəzetinin
müxbiri C.L.Sulzlerger Avrasiyanın türk dili arealını təsəvvürdə canlandıraraq yazırdı: “Əgər
bu gün bir insan Cənubi Bolqarıstandan ata minib, Şərqi Çinin içərilərinə qədər getsə,
səyahət boyunca qaldığı yerlərdə türkcə danışacaqsa, mütləq başa düşüləcəkdir. Bu gerçək
qəbul edilməlidir. Türklərin yaratdığı zəncirin həlqələri bu gün Uyğurıstanın paytaxtı
Urumçiyə qədər uzanmaqdadır” [8]. – Göy Türk imperiyasının mövcud olduğu zamanlardan
(VI əsr) ta indiyədək Avrasiyanın orta qurşağında dil mənzərəsi belədir. Hətta Qafqaz kimi
polilinqvistik məkanda belə son yüzilliyə qədər türk dili ümumişlək dil olmuşdur. Vahid türk
etnomədəni sisteminin bütövlüyünü şərtləndirən türki isə – böyük türk dünyasının universal
ədəbi dili kimi uzun əsrlər Avrasiya arealında canlı ünsiyyət vasitəsi olmuş və bu dildə türk
və dünya mədəniyyətinin möhtəşəm abidələri yaranmışdır. Fəqət tarix öz işini görüb: türk
sivilizasiyasının inkişafı prosesində əski türkcənin diferensiasiyası baş verib, – Türk Dilləri
Ailəsi tərkibində müəyyən fərqli xüsusiyyətlərə malik türk milli dilləri yaranıb. Bütün digər
böyük dil ailələrində də bu proses baş verib. Ancaq müasir türk dillərinin unikallığı bundadır
ki, onların kök xüsusiyyətləri üzərində türkcənin universal variantını formalaşdırmaq yenə də
mümkündür. Dil mütəxəssislərinin çoxu elə bu arqumentdən çıxış edərək, “ortatürk” dilinin
yaradılması zərurətini irəli sürürlər. “Ortatürk” (və ya “anatürk”) dilinin metodikasını
hazırlayan Bəxtiyar Kərimov bu problemi bütün aspektləri ilə araşdırıb [6, s.42-46].
Ümumtürk ədəbi dilinin mümkünlüyü barədə AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Məclisin
Mədəniyyət Komitəsinin sədri, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, professor Nizami
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Cəfərovun fikirləri də olduqca dəyərlidir. Azərbaycan alimi ümumtürk dilinə keçilməsinin bir
neçə variantını müqayisə edərək, onların içərisindən ən optimalının seçilməsi üzərində
düşünür və daha məqbul saydığı variantı təqdim edir: “Müasir türk ədəbi dillərindən biri (ən
çox inkişaf etmişi, ortaq anlaşma üçün ən yararlısı) seçilir, üzərində daha bir yüngül
ümumiləşdirmə əməliyyatı aparılır və ümumtürk ədəbi dili olaraq qəbul edilir” [1, c.3, s.118119].
Əlbəttə, bu məsələ çox ciddi şəkildə və diqqətlə götür-qoy edilməli, bütün türk
dövlətlərinin və onların milli cəmiyyətlərinin ümumi razılığı ilə, hamını qane edən və başlıca
funksiyasında türk dünyasının universal ünsiyyət tələbatını ödəyə bilən nəticəyə gəlinməlidir:
Türk Dövlətləri Birliyinin ortaq türk dili məhz belə konsensus əsasında yaranmalı və o, türk
dövlətləri arasında münasibətlərin rəsmi dili kimi funksionallaşmalıdır. Lakin ortaq türk
dilinin formalaşdırılması – heç bir mənada zamanla müəyyən diferensiasiyaya uğramış türk
milli dillərinin aradan qalxması demək deyildir. Çünki hər bir milli türk dili – xalqın tarixi,
taleyi və həyatıdır. Türk sivilizasiyasının bir zənginliyi də ona mənsub olan millətlərin
özünəməxsus rəngarəng dillərə və bu dillərdə yaranmış möhtəşəm mədəniyyətlərə sahib
olmasıdır. Dilin ortaqlaşması yolu ilə əslində bütün yerli türk dilləri daha da inkişaf edəcək
və zənginləşəcəkdir. Onsuz da mahiyyət etibarilə müasir türk dilləri o qədər bir-birinə
yaxındır ki, onların bazisində ortaq türkcəni ərsəyə gətirmək elə bir çətinlik yaratmır. Bu
ortaq türk dili isə həmin yerli dillərlə paralel olaraq, onların universal variantı, hamının başa
düşəcəyi və praktiki olaraq, əsasən, rəsmi-kulturoloji münasibətlərdə istifadə edəcəyi bir dil
kimi işlənməli və universal ünsiyyət funksiyası daşımalıdır. Əcnəbilər də təkcə bu dili
öyrənməklə, bütün türk dünyası ilə ünsiyyətə girə biləcəklər. Sonrakı prosesdə ortaq türk
dilinin BMT-nin qəbul etdiyi beynəlxalq dillər sırasına daxil edilməsi gündəmə gətirilə bilər.
BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı – YUNESKO son illər türk
sivilizasiyasının dünyaya bəxş etdiyi maddi və mənəvi mədəniyyət abidələrinə xüsusi
həssaslıqla yanaşır və ümumtürk mədəniyyəti klassiklərinin yubileylərini beynəlxalq
səviyyədə keçirir. Şübhəsiz, bundan sonra da müasir dünya mədəniyyətinin ön cinahında
addımlamaq üçün ümumtürk humanitar siyasəti daha konseptual ideyaları ortaya qoyacaq,
daha konstruktiv mövqelərdən çıxış edəcəkdir.
Dil, təfəkkür və mədəniyyətcə yaxınlaşmalar – ümumtürk kulturoloji sisteminin daxili
orqanikasını yaradır və onu yanılmalardan, sapmalardan qoruyur. Türk Dövlətləri Birliyinin
vahid humanitar siyasətinin – türk dünyasında mədəniyyətlərarası münasibətlərin inkişafı
perspektivində irəli hərəkət etməyə dayaq tapdığı ən güclü təməl və stimul da məhz budur:
humanitar təfəkkürdə və praktikada universal fəaliyyətlərin konsensusunu yaradan
sistemdaxili orqanika. Onun bütövlüyünü qorumaq – Türk Dövlətləri Birliyinin gerçəkləşməsi
məqsədlərinə çatmaq üçün əsas şərtlərdən biridir.
Məqalənin aktuallığı. Hazırkı vəziyyətdə suveren türk respublikaları arasında siyasimədəni inteqrasiyanın humanitar əsaslarının yaradılması və bu əsaslar üzərində Birliyin
gerçəkləşməsi prosesinin düzgün ideya platformasının müəyyənləşdirilməsi baxımından
məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Türk respublikaları arasında siyasi-mədəni inteqrasiyanın
humanitar əsaslarının göstərilməsini məqalənin elmi yeniliyi hesab etmək olar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tədqiqatçı-alimlər istifadə edə bilərlər.
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Гуманитарные основы политико-культурной интеграции
между независимыми тюркскими государствами
Резюме
Единая гуманитарная политика Союза Тюркских Государств – имеет своей целью
выработку
гуманитарных
основ
политико-культурной
интеграции
между
независимыми тюркскими государствами, отстаивание корректной идейной платформы
процесса создания Союза на этих основах и работу во имя успешного завершения
даного
процесса: главным образом, базирование на
историко-политической
необходимости и идейной концептуальности создания Союза Тюркских Государств;
становление политической идеологии Союза; определение фундаментальных
принципов сформирования интегративных структур; разработка лингвистикокультурологической платформы единого политико-культурного пространства;
конвергенция ценностей культуры и цивилизации; опора тюркских наций на
универсальные традиции государственности; пропаганда идеи создания Союза
Тюркских Государств в среде народов тюркского происхождения – составляет
гуманитарные основы политико-культурной интеграции между тюркскими
республиками.
J. Feyziyev

Humanitarian Fundaments of the Politico-Cultural
Integration among the Independent Turkic States
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Single humanitarian policy of the Union of the Turkic States is aimed at the creation of
humanitarian fundaments of the politico-cultural integration among the independent Turkic
states and preserve the ideasional platform of the realization process of the Union on the basis
of these grounds and at the successful accomplishment of this process: mainly, expressing the
historico-political necessity and positional conceptuality of the establishment of the Union of
the Turkic States; formation of the political ideology of the Union; determining the
fundamental principles of organization of integration structures; preparing the linguisticcultural platform of the single politico-cultural space; convergence of the cultural and
civilizational values; relying on universal statehood traditions of the Turkic states; promotion
of the idea of creation of the Union of the Turkic states in the space of the Turkic people are
the major humanitarian grounds of the politico-cultural integration among the Turkic states.
Redaksiyaya daxil olub: 01.05.2018
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Sosial turizm, onun cəmiyyətin və təbiətin
bütün sferalarına təsiri
Əmir Əliəsğəri
AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunun fəlsəfə doktoru hazırlığı
üzrə dissertantı
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глоболизация
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Turizm fransızca «tour», «tourisme» sözündən olub «gəzinti», «səyahət» mənalarında
işlənir. Turizm insanın asudə vaxtında dini, idman, peşə, sağlamlıq məqsədlə etdiyi səyahətdir.
Fəal istirahət növlərindən biri olan turizm insanları başqa ölkələrin və regionların
mədəniyyətilə tanış olmağa imkan verir. Turizmi inkişaf etdirən əsas amillər təbii, mədəni,
tarixi resurslardır.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, turizmin inkişafı üçün aşağıdakı şərtlər lazımdır:
«— stabil sosial-iqtisadi şəraitin olması;
— inzibati əngəllərin olmaması;
— turist təşkilatlarının yüksək məsuliyyəti;
— yüksək turist xidməti;
— ərazinin və ölkənin yüksək turist imicinin mövcudluğu;
— rahat və təhlükəsiz nəqliyyat, etibarlı rabitə;
— turistlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması» [13]
Müasir qloballaşma və inteqrasiya şəraitində milli və ümumdünya inkişaf proqramları
inkişaf edir və turizmin əhəmiyyəti artır. Rusiya tədqiqatçısı B.A. Kvartalpov turizm
sahəsinin normativ-hüquqi həllinin aşağıdakı komponentlərdən ibarət sosial yönümlü siyasət
yeridilməsinin irəli sürüldüyünü göstərir:
«— sosial məsələlərin həllinə yönəlmiş bazar iqtisadiyyatı;
— milli iqtisadi maraqların xarici maraq qarşısında prioritetliyi;
— sosial-sağlamlaşdırıcı, mədəni-maarifləndirici və ekoloji-ekspedision turizmin
inkişafının üstünlüyü;
— sosial turizm məhsullarının qiymətlərinin liberallaşdırılmasının mexanizminin işlənib
hazırlanmasında bazar münasibətlərinin tənzimlənməsinin yeni formalarının yaradılması;
— turizmin inkişafına dövlət yardımının göstərilməsi» [14].
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra turizmi inkişaf etdirmək üçün
normativ-hüquqi baza yaradıldı. Turizm haqqında qanun turist fəaliyyətinə dair dövlət
siyasətinin əsas prinsiplərini müəyyənləşdirdi.
N. Musayeva 2011-ci ildə ölkəyə gələn 2239.2 nəfərin 1561.9- nəfərinin turist olduğunu
göstərir [15].
Regionda Asiya kontinenti Avropa və Afrika arasında körpü rolu oynayan mühüm
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geosiyasi vəziyyətə malik olan İran turizmi özünə cəlb edən gözəl təbiətə qeyri-adi arxeoloji
və tarixi abidələrə qədim sivilizasiyaya, təkrarolunmaz ekosistemə, inkişaf etmiş güclü
iqtisadiyyata malik o bir dövlətdir.
Turizm sadə bir proses olmayıb cəmiyyətə müsbət və mənfi təsirlər göstərir. Bu təsirləri
müxtəlif aspektlərdən — onun iqtisadiyyata, ekologiyaya, mədəniyyətə, siyasətə və s.
nöqteyi-nəzərdən gözdən keçirmək olar.
İqtisadiyyat və turizm arasında sıx qarşılıqlı əlaqə vardır və demək olar ki, onları bir–
birindən ayırmaq olmaz. İqtisadiyyat üçün turizmin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, müvafiq
sahələrin nəqliyyatın, mehmanxana təsərrüfatının, rabitənin, ticarətin, ictimai iaşənin, suvenir
istehsalının inkişafına səbəb olur, yerli əhali və ölkə üçün gəlir mənbəyidir. Turizm yeni iş
yerlərinin yaranmasına, əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasına təkan verir.
Çünki turizm iqtisadi və mücərrəd anlam daşıyır və insanların səyahət etməsi, səfərə
getməyilə bağlıdır və burada bir sıra qarşılıqlı iqtisadi proseslər baş verir (1, 62)
Onu qeyd edə bilərik ki, turizmin beynəlxalq miqyasda iqtisadiyyata təsiri milli
səviyyədəki təsirindən daha güclüdür. Bütün dünya ticarət mübadilələrində turizm və turizm
xidmətləri zəminində əldə edilən gəlirlərin payı ilə bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu
pay son onil – liklərdə orta artıma məruz qalıb və 1950-ci illərin əvvəllərində turizm
xidmətinin ümumi dünya ixracatında olan payı 3-5% olduğu halda, 1970-ci illərin sonlarında
turizm xidmətinin ümumi dünya ixracatından olan payı 8% təşkil edirdi. 1990-cı ildə
dünyanın müxtəlif ölkələrində cəmi 23 milyard dollar xərclənmiş və dünyanın müxtəlif
ölkələrində 435 milyon turist qeydə alınmışdır. 2000-ci ildə dünyada turistlərin sayı 661
milyon nəfərə çatmışdır, 2007-ci ildə isə bu rəqəm 900 milyon nəfər olmuşdur [17].
Müxtəlif ölkələrin turizm gəlirlərinə ötəri bir nəzər salmaqla belə bir nəticəyə gəlib çatırıq
ki, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin müxtəlif siyasi, mədəni, ictimai və s. məqsədlərlə turizmə
olan baxışı tamamilə fərqli olmuşdur. Ancaq ölkələrin əksəriyyəti iqtisadi inkişafa birinci
dərəcəli əhəmiyyət verirlər, ona görə ki, turizm sürətlə inkişaf edərək dünyanın ən böyük
sənətinə çevrilmiş və ölkələrin milli iqtisadiyyatına əsas iqtisadi mənbələri daxil etmişdir.
Turizmin ölkələrin iqtisadiyyatına təsiri. Məşğulluq hər bir ölkədə iqtisadi inkişafın əsas
məsələlərindən sayılır. Məşğulluq insanların əsas gəlir mənbəyi və cəmiyyətdə yoxsulluğun
aradan qaldırılmasının əsas amili hesab edilir. İşsizliyin səviyyəsinin aşağı salınması iqtisadın
inkişafına səbəb olur.
Turizm iqtisadiyyat sahəsinə aid fəaliyyət növlərindən olub, uzun müddətdir ki, mövzu
müzakirəsinə çevrilmiş və ümumi ticarət razılaşması əsasında ümumdünya ticarət təşkilatının
ixtiyarına verilmişdir. Turizmlə bağlı xidmət növləri istehsalın 11 faizini özündə əks etdirir və
dünya səviyyəsində 200 milyon nəfəri əmək fəaliyyəti ilə təmin etmişdir [ 3, 10].
Dünya üzrə ümumi işçi qüvvəsinin səkkiz faizi turizm sahəsində işləyirlər. Bu sahənin
inkişafı cəmiyyətdə birbaşa və ya dolayı yolla iş yerlərinin açılmasına səbəb olur. Otel və
restoranlarda, hava yollarında və turist bürolarında çalışanlar bir başa məşğulluq və eyni halda,
qida sənayesi və səhiyyə sahəsində işləyənlər isə dolayı sayılan iş yerləri ilə təmin edilirlər.
Turizm ÜDM istehsalında çox mühüm rola malikdir. Çünki turizm mühüm valyuta
mənbəyi sayılr. Ödənişlərin balansı da hər bir ölkə üçün turizmin iqtisadi əhəmiyyətini
özündə əks etdirən mühüm bir göstərici hesab edilir və bu sahənin ölkənin iqtisadiyyatındakı
funksiyasının təzahürüdür.
Turizm, iqtisadçıların dedikləri kimi “görünməyən ticarət”dir, belə ki, bu qəbildən olan
ticarətdə məhsul, mütləq şəkildə maddiyyat şəklində qalmır. Beləliklə, onun həcmi asanlıqla
təyin edilmir. [7, 100]. Bu ticarət növünün iqtisadi təsiri hər hansı bir ölkənin ödəniş
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balansında açıq aşkar görünsə belə, ondan əldə edilən gəlir və ölkə vətəndaşlarının
göstərdikləri xidmətləri nəticəsində əldə edilən gəlirin başqa ölkədə heç bir anlamı olmur. Bu
gözə görünməyən ixracat xüsusilə, gəlir mənbəyi gözəçarpan dərəcədə olmayan ölkələrdə
qiymətli qənimət sayılır.
Dövlətlər 3 səviyyədə turizm fəaliyyətlərinə müdaxilə edirlər: beynəlxalq, milli və yerli
səviyyədə.
Beynəlxalq səviyyə, yəni dövlətlər dünya, yaxud beynəlxalq səviyyədə turizmə müxtəlif
şəkillərdə müdaxilə edirlər: ticarət müqavilələri: bir neçə ölkə arasında bağlanan müqavilələr
dövlətin beynəlxalq və ya dünya səviyyəsindəki müdaxiləsinin nümunəsidir. Bu müqavilələr
dövlətlərin iqtisadi və ticarət fəaliyyətlərində riayət etdikləri prinsip və üsullardır. Məzənnə və
ticarət müqavilələrinin (GAT), Ticarət xidmətləri ümumi müqaviləsinin (GAREZ), Şimali
Amerika və Avropa ölkələrinin azad ticarət müqaviləsinin (NEFTA)bağlanması dövlətlərin öz
sərhədləri xaricində ticarət zəminində göstərdikləri səylərinin nümunəsidir və onlar bu yolla
dünya səviyyəsində alqı-satqı zəminində fəaliyyətlərində effektiv miqdarda və özlərinin
proqnozları daxilində artım əldə etməyə səy göstərirlər. Turizm baxımından ikitərəfli
müqavilələr beynəlxalq səviyyədə xüsusi müqavilələrin bağlanmasına səbəb olur. İkitərəfli
müqavilələrdə iki ölkə arasındakı hava daşımaları ilə bağlı şərtlər müəyyən olunur. Bu
baxımdan bu qəbildən olan müqavilələr
beynəlxalq fəaliyyətlərdə və bu sahədə
müvəffəqiyyət əldə etməkdə mühüm rol oynayırlar. Bu müqavilələr ikitərəfli olduğundan iki
ölkə bir sənəd imzalamaqla xüsusi qaydalara riayət etməyi öhdələrinə götürürlər. Buna görə
də başqa bir ölkə ilə hava xətti yaratmaq istəyən ölkə müzakirələrə başlayır və bu sahədə
ayrıca müqavilələr bağlamağa çalışır. Marketinq, yəni ölkələrin əksəriyyəti ölkə xaricində
reklam, genişlənmə və yayılma fəaliyyətləri aparır və daxildə fəaliyyət göstərənlər ondan
yararlanırlar.
Milli səviyyə, yəni dövlət mili səviyyədə çoxsaylı müdaxilələr həyata keçirə bilər. Adətən,
milli turizm sənayesinin müvəffəqiyyəti və süqutu dövlətin müdaxiləsi, yaxud dövlətin
dəstəkləməsindən asılıdır. Dövlət aşağıdakı sahələrdə turizm və səyahət fəaliyyətlərinə
müdaxilə edir: giriş-çıxış, yəni milli dövlət fərdlərin sərhədlərdən daxil olma-getmə
məsuliyyətini öz öhdəsinə götürür. Bu məsuliyyət öz növünə görə, ardıcıl şəkildə diqqətə
alınmalı olan bir çox məsələləri əhatə edir. Bu zəmində pasport verilməsi, sərhədlər və
aeroportların nəzarətdə saxlanılması, gömrük qaydalarının tətbiq edilməsi milli dövlətin əsas
məsuliyyət- lərindən sayılır. Planlaşdırma siyasəti, yəni siyasətdən məqsəd ümumi bir plan
olub, məqsədləri və imtiyazları əhatə edir. Bu baxımdan da ümumi siyasətlər dövlətin nəzərdə
tutduğu nəticələri və hədəfləri və bu nəticələri əldə etməyin metodlarını əhatə edir. Siyasətlər
və proqramlar da dövlətin vəzifələrindən olub, turizm sənayesinin müvəffəqiyyət
qazanmasında əsas rol oynayır.
Təbiidir ki, insanlar tərəfindən həyata keçirilən heç bir fəaliyyət növü səyahət və səfərlər
qədər müxtəlif xalqlar və insanlar arasında tanışlığın yaranmasına səbəb olmur və bu tanışlıq
insanların bir birinə baxışlarının dəyişməsindən əlavə, müsafirlərin daha da yaxınlaşması yerli
əhali və onların arasında dostluq əlaqələrinin yaranmasına səbəb olur. Səfər zamanı onların
ailələri arasında mehriban, dostluq və ya iş əlaqələrinin yaranması da mümkündür.
Turizm sahəsi ölkələr arasında ən yaxşı və xoş niyyətli səfir rolunu oynaya bilər. Turizm
həmçinin səfər edən şəxsin getdiyi ölkənin xalqları qarşısında öz xalqının mədəniyyəti və
ləyaqətini, böyüklüyünü göstərmək üçün bir növ simvol ola bilər. Şübhəsiz ki, iki ölkənin
insanlarının bir biri ilə ikitərəfli tanışlığı ölkələr arasında siyasi, ictimai və mədəni əlaqələrin
möhkəmlənməsində çox böyük və effektiv təsirlə malikdir. Təbiidir ki, heç bir sahə turizm
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qədər insanların digər xalqların mədəniyyəti və digər xüsusiyyətləri barədə məlumatlı
olmağında təsirli ola bilməz. Dünya xalqlarının müxtəlif mədəniyyətlərin yaxınlaşması istəyi
və bu sahədə axtardıqları ən asan və effektiv yol, turizmin qarşılıqlı münasibətlərdə rolunun
daha da artmasına səbəb olmuşdur. Turizmin siyasi dəyəri hazırda təbii bir proses halına
gəlmiş və dünya səviyyəsində etibarlı bir mövqe tutmaqdadır. Turizm və siyasət o dərəcədə
bir-birinə nüfuz etmişlər ki, ondan dünya səviyyəsində də bəhrələnmək lazımdır. Bu iki
termindən doğan təsir də turizm sənayesinə daha çox diqqət yetirilməsini tələb edir. Bu
səbəbdən turizm sahəsi xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmaya səbəb olan təsirli vasitə olmalı və
dünyada sülh və sabitliyin daha da möhkəmlənməsinə xidmət etməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, turizmlə bağlı fəaliyyət sahəsi beynəlxalq səviyyədə öz
mövqeyini tapmış, rəsmi olaraq tanınmış və qəbul edilmişdir. Belə ki, beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən BMT və Avropa iqtisadi birliyi və bir neçə beynəlxalq əməkdaşlıq təşkilatları artıq
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə turizm sahəsinin genişləndirilməsi və müxtəlif proqramların
həyata keçirilməsi üçün zəruri olan maliyyə vasitələrini hazırlayırlar. [ 12, s 11]
Turizm və qloballaşma. Qloballaşma prosesi müxtəlif ölkələrə səfər etmək üçün maneə və
sərhədləri azaltdığından, turizm baxımından, insan qüvvəsi, bütün dünya insanları üçün maddi
və rifah imkanlarını ədalətli şəkildə paylaşdıran müştərək bir bazar yaratmaqla
nəticələnməkdədir. Bu turizmin rövnəq tapması deməkdir. Belə ki, turizmin geniş üfüqləri
istehlakın mahiyyətini dəyişmək və qloballaşma çərçivə-sində aşağıdakı halları əhatə edə bilər:
— turistlər nisbi olaraq yüksək maddi imkanlara malikdirlər, əlbəttə, bazarın əhatə
genişliyini nəzərə alaraq, onu yaxşı xərcləməkdə də həssaslıq göstərirlər.
— postmodern dövrü turistləri yaranmış əsasları nəzərə alaraq, daha çox fərdi və ya ailəvi
səfərlərə meyl göstərirlər və əksər hallarda hərəkət nöqtəsi ilə və məqsəd arasındakı fasilə
qısadır.
— turistlərin tendensiyası qloballaşma prosesində yaranan informasiya bolluğu nəzərə
alınmaqla, ən az səylə maksimum təcrübə və istifadədir.
— turistlər planlı və əvvəlcədən planlaşdırılmış səfəri tərcih edirlər, başqa sözlə desək,
informasiya və turizm paketlərini də klassifikasiya edilmiş şəkildə istəyirlər.
— turistlər bütün yaşlarda turizmə müraciət edirlər. Ancaq ümumilikdə yaşlıların nisbəti
artmışdır, yaşlılar gündən-günə daha çox turizmə meyl göstərirlər. Lakin texnoloji əsaslar
diqqətə alınmaqla bir yerdə qalmağa daha az meyllidirlər. Praktiki olaraq, turistlərin bir yerdə
qalması müddətinin azalması dünyəvi bir fenomendir və turizmə investisiya qoyuluşunda
əsas rol oynayır [16].
Turizmin qeyd olunan xüsusiyyətləri qloballaşma fenomeni ilə tam həmrəylik və birbaşa
əlaqədədir və ona təsir göstərməkdədir. Bu da turizm və qloballaşmanın qovuşmasında faydalı
ola bilər.
Ümumiyyətlə, turizm və qloballaşmanın inteqrasiyası aşkardır və bu ikisi genişlənmə
gedişində bir-birinə təsir göstərir. Qloballaşma və turizmin əsas göstəricilərini aşağıdakı
hallarda araşdırmaq olar: ticarət və iqtisadi qurumların genişlənməsi, dünya ticarətinin sürətli
inkişafı, məhdudiyyətlərin azalması və ticarət və maliyyə açıq olması dərəcəsinin artması,
birbaşa xarici investisiya qoyuluşunun sürətlə artması, daxili və xarici qiymətlərin
konvergensiyası. Müasir dövrümüzdə bu fenomen bir neçə şaxəli sənaye sahəsi kimi qlobal
əhəmiyyətli bir fəaliyyətə çevrilmişdir. Turizmin iqtisadi, mədəni və siyasi təsirlərə malik
olmaqla yanaşı dəyişiklik və islahatın mühüm amillərindən biri ola bilər
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq turizmin çoxaspektli bir fenomen kimi dünya
fəaliyyətinə çevrilməməsi, iqtisadiyyata, ekologiyaya, mədəniyyətə, dövlətlərə, siyasətə və
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qloballaşmaya təsir etməsilə yanaşı, dünyadakı ən mühüm dəyişiklik qüvvələrindən biri
olması ilə bağlıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Sosial turizmin ictimai həyatın bütün sahələrinə təsiri hərtərəfli
araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən turizm sahəəsi üzrə çalışan
mütəxəssislər, eləcə də təiəbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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А. Алиаскери

Социальный туризм и его влияние на все
сферы общества и природу
Резюме
Сегодня туризм не только передвижение, отдых, развлечение и устранение
усталости. Туризм в качестве многогранной деятельности влияет на жизнь людей. В
данной статье рассматривается влияние туризма на экономику, на экологию, на
культуру, на государства, на политику, на глобализацию. Занятость, экономическое
развитие, ведение платежного баланса и улучшение качества жизни людей – это
показатели, которые находятся под влиянием экономических последствий туризма.
Также туризм дает возможность для лучшего и большего распознания культур,
убеждений и веры людей. Туризм и государства имеют двухсторонние отношения. Так
как, развитие туризма невозможно без государственного вмешательства и государства
воспользуются преимуществами туризма. Туризм – это мост, который связывает людей
и различные народы друг с другом, приводит укреплению социальных связей народов,
также способствует развитию международных связей и играет существенную роль в
установлении всеобщего мира.
A. Aliasgeri

Social tourism and its impact on all spheres of society and nature
Summary
Today tourism is no longer just move Jackets, resting, leisure and eliminating fatigue and
Can attack many human lives as a multifaceted activity. In this paper, the effects of tourism,
economy, environment, culture, administration, politics and globalization is studied.
Employment, growth Aqssady, maintaining the balance of payments and improve the quality
of life variables that affect the economic impacts of the tourism industry will escape. Positive
and negative human impact on natural tourism Brmhyt Gzarast. It's also a good opportunity
to identify Byshtrfrhngha industry, provides the public believes. This industry also Provide
Good opportunity For better and more Cultures, believes people. The tourism industry and
governments have a bilateral relationship. So that tourism development is not possible
without government intervention and governments will benefit tourism benefits. Tourism is a
bridge to connect the various people nations and will also play a role in establishing world
peace.
Redaksiyaya daxil olub: 26.04.2018
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Rəşad Mehdiyevin yaradıcılığında fəlsəfi düşüncələr
Reyhan Osmanova
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
E-mail: miss_rey_86@hotmail.com
Rəyçilər: sənətş.ü.f.d. G.Ş. Nərimanova,
f.ü.f.d. V.A. Ömərov
Açar sözlər: yaradıcı insan, fenomen düşüncə, şərq fəsləfəsi, rənglərin ahəngi
Ключевые слова: творческая личность, феноменальное мышление, восточная
философия, гармония цветов
Key words: creative person, phenomenal thinking, eastern philosophy, the color of the
colors
Fırçası yorulmayan yaradıcı insan... Unikal və fenomen düşüncə sahibi olan rəssam...
Rəşad Mehdiyev. Rəssamın çəkdiyi əsərlər hissiyyatla qəbul edilən halı özündə ehtiva edən,
başa düşülən, bəzən çətin izah edilən və ya izah edilə bilinməyən fenomen əsərlərdir. Bu isə
genetik təbiətlə də bağlı olan bir anlayışdır. R. Mehdiyevin rəsmləri insan şüurunun xüsusi
mexanizmlərini oyadır, onu düşünməyə və mənəvi zövqə istiqamətləndirir. Rəşad Mehdiyev
müasir rəngkarlığımızın secilən nümayəndələrindən biri olmaqla, onun şöhrətini artıran
incəsənət xadimlərindən sayılır. Digər tərəfdən, sənətkarın orijinal bədii ifadə tərzi, üslub
xüsusiyyətləri və dəst-xətti Azərbaycan incəsənətinin bədii arsenalını zənginləşdirmişdir.
Məhz bu cəhətlərə görə müasir sənətşünaslıq elmində sənətkar yaradıcılığının geniş tədqiqinə
ehtiyac var.
İnsan obrazlarını fövqəltəbii, qeyri-adi formada çəkən firça ustası müxtəlif janrların
yaradıcı sintezinə özünəməxsus yanaşması var. Rəssamın məqsədi, onun bəşər övladına
çatdırmaq istədiyi fikirlər əsərlərində toplanıb. Bu incəsənət nümunələri, habelə hər bir
rəssamın çəkdiyi əsərlər onun daxili, ruhi aləminin aynasıdır. Onun mənəviyyatının,
intellektual səviyyəsinin, dünyagörüşünün göstəricisidir. Bu məqamda dünyagörüşünün
müstəsna rolunu qeyd edən A. Şveyster göstərir: “Dünyagörüşü ideyaların özündə
mövcudluğumuzun mənası və bəşəriyyətin amalı haqqında düşünə bildiyimiz və nəzərdə
tutduğumuz hər şeyi əhatə edir; onlar bizim varlığımızı istiqamətləndirir və dəyərləndirir.
Ayrıca bir insanın və cəmiyyətin dünyagörüşü olmayan həyatı yüksək səviyyəli səmtləşmə
hissinin patoloji pozuntusu deməkdir” [1, 5].
Çəkilən əsərlər iki tipə, iki formaya malikdir. Bunlardan birincilər göz zövqünü oxşayan,
emosiyaların əsasında qurulmuş, elmi düşüncələrin və elmi faktorların əks olunmadığı əsərlər,
ikincisi hər hansı bir problemin qoyulması sənətkar fırçası ilə onun həlli yolunun verilməsi,
fəlsəfi mahiyyət daşımasıdır.
“Mövzumuzun qəhrəmanı isə zaman xərclədiyi hər bir işdə təkcə emosiyaların əks
olunduğu, emosiyaların əsasında qurulmuş, elmi düşüncələrin və elmi faktorların əks
olunmadığı əsərlərlə kifayətlənməyin düzgün olmadığı qənaətindədir. Rəşad Mehdiyev bunu
da qeyd edir ki, seçilən bir əsəri kütləyə təqdim etmək beyin texnologiyasının, düşüncələrin
texnologiyasının məhsuludur. Bəs sən bu düşüncələrin texnologiyasını hansı formada təqdim
edə bilirsən?” [2].
İstehsal proseslərini həyata keçirmək üsulu və vasitələri haqqında biliklərin məcmusu,
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habelə bu üsulların özü texnologiya adı altında insan şüurunda, təfəkküründə mövcuddur. Bu
təfəkkürün zənginliyinə gedən yolsa, kitablardan, mifoloji materiallara olan bələdçilikdən,
geniş dünyagörüşündən keçir.
Çağdaş zamanımızın seçilən siması olan R. Mehdiyevin əsərlərində əsas amil müəyyən bir
ideyanın və fikrin seçilməsi, onun həlli yolunun araşdırılmasıdır. Yaradıcılıq mühitində
seçilmiş bir ideyanın, fikrin bədii həllinin sona qədər, səliqə ilə reallaşdırılması həmin
müəllifi sənətkar kimi tanıdır və sevdirir. Bu xüsusiyyət həm sənətkarlar, həm də tənqidçilər
tərəfindən həmişə dəyərləndirilmiş və qiymətləndirilmişdir.
Rəssam hər hansı bir problemi açmaqla məşğul olur. Və o anlamalıdır ki, qaldırdığı
problemi aça bilib, yoxsa yox. Hər hansı bir məqsədə yönəldilmiş prinsipdən söhbət gedir.
Yəni mən nə edim? Qaldırdığım problemin şərhini, açmasını verə bildimi? Əgər həll
etmədimsə mən davam edirəm... [2].
Qaldırılan problemin həllində ustad fırçası, fırçanın çəkdiyi yol, rənglər və onların ahəngi
rol oynayır.
Mövzu tapmaq üçün ətraf mühitə nəzər yetirmək kifayətdir. Ən əsası və çətini onu görə
bilmək və lazımi səviyyəyə kimi çatdırmaqdır. Mövzunun inkişafı bir çox amillərlə bağlıdır.
Ən birincisi bilik amilidir. Rəssamın yaratdığı əsərin daha dərin, düşüncəli və rəngarəng
prinsiplərə uyğunlaşması məhz biliyə əsaslanır. Rəssamlıq texnologiyası da, şübhəsiz, rol
oynayır. Əgər sən, hər hansı bir fikrin heç olmasa müəyyən qismini çatdıra bilirsənsə,
demək heç bir problem olmayacaq. Digər tərəfdən mövzudan mövzu yaranır. Dərinə vardıqca,
qarşında böyük bir aləm açılır, bu aləmin içində yaşayıb yaratmağa başlayırsan və fırça, kətan
üzərində özü səni aparır. Xətt, forma, rəng, gündəlik həyat tərzi, bunlar hamısı rəssamın
yaradıcılığı üçün bir vasitə olmalıdır. [4]
R. Mehdiyevin fəlsəfi fikrinin ana xəttini Şərq fəlsəfi, o cümlədən sufi panteist fəlsəfəsi
təşkil edir. Biz bu fikri onun “Sufi” adlı əsərində nəzərdən keçirək.
Bu əsərdə yun əba geymiş obrazların simasında əzələ, jest və mimikaların kompleks
ifadəsinin köməkliyi ilə sufilərin tərki-dünya olmalarını, dini-mistik təsəvvürlərini görürük.
Sufizmə görə həyatın elə ali məqsədi ilahi ilə mənəvi qovuşmaqdır.
Qırmızı rəngin alovu fonunda, qara geyimli başını səmaya doğru uzatmış aqil insan
simasında sufinin diqqət çəkən bu ruh halı məhz panteizmdən, şərq fəlsəfəsindən xəbər verir.
Obrazın gözlərinin yumulu olmasına baxmayaraq əsərdə bir dinamika var ki, bu dinamika
aydın səma ilə təmasdadır. Əsərdə dinamika yaradan isə arxa fonda qırmızı rəngin
verilməsidir. Qırmızı rəng kişi rəngi hesab edilir. Bu, həyat rəngidir. Eyni zamanda fəallıq,
enerji, dinamizm, güc, mətanət, əzm, həmçinin məhəbbət, ehtiras və qəzəb rəmzidir. Qırmızı
ilə ağ rəngin ahəngi təmizlik və harmoniya assosiasiyası yaradır. Burada verilən acıq
bənövşəyi rəng çox güclü təsirə malikdir. O, gecə, sirr, mistika, inam, sadəlik, dözümlülük,
kədər, fəlakət, rəmzidir. Bu iki obrazın başları üzərində verilən oriqami onları müşayiət edir.
Qədim zamanlardan oriqami yapon xalqının həyatında böyük rol oynamışdı. Sintoist
məbədlərində keçirilən müxtəlif dini ritualların gedişini müşayiət edərdi. Obrazların
əynindəki əbanın qara rəngi isə zülmət, hüzr, ölüm, ağırlıq rəmzidir. Soyuq, qəmli rəng hesab
olunur və ağ rəngin, aydınlığın, işığın rəmzi əksidir. O ağırlaşdırır, yanındakı rənglərin
təsirini artırır.
Dünyanın fövqündə duran “Vəhdət” adlanan mütləq varlıq aləminin cisimlərində özünü
görmək, təzahür etmək istəyir. Aləmin xəlq olunmasının səbəbi məhz bu istəkdir. Başqa
yaradılanlardan fərqli olaraq insan ilahinin atributlarını daha yığcam və bütöv əks etdirir [1,
61].
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Sufilər dünyanı məkanca məhdud sayır, qəzalı dünyanın üç mərhələdən ibarət olduğunu
iddia edirdilər.
Seçilmiş bir insanın çəkdiyi əsərə baxıb onu təhlil etmək, müzakirə aparmaq olduqca
məsuliyyətli, dərin və hərtərəfli bilik tələb edir.
Rəşad Mehdiyev Azərbaycan incəsənətinə öz imzasını atmış bir simadır. Orijinal bədii
ifadə tərzi, üslub xüsusiyyətləri və dəsti-xətti olan sənətkarın fəlsəfi dünyagörüşünü yaratdığı
əsərlərdə görmək olar. Mehdiyevin fəlsəfi düşüncələrini bir qrup əsərlərində, xüsusilə “Sufi”
adlı əsərində görürük. O, bu fəlsəfəni rənglərin sintezində, ahəngində axtarır.

Təsvir 1: Sufi. 60X70 kağız, akvarel, yağlı boya. 2015
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə yaradıcı insanların əsərlərində, o cümlədən
rəssamlıqda fəlsəfi fikirlərin ifadəsinə daha çox rast gəlmək olur ki, bu da vaxtaşırı elmi
müzakirələrə, müxtəlif yanaşmalara gətirib çıxarır. Bu baxımdan məqaləni aktual hesab etmək
olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə tanınmış rəssamın yaradıcılığındakı
nümunələrdə hər hansı bir problemin sənətkar fırçası ilə həlli yolunun verilməsi və fəlsəfi
mahiyyətinin açılmasındadır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də sənətşünaslar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.

Hacıyev Z. Fəlsəfə. Bakı, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=jh5Eid4ykj0
https://www.youtube.com/watch?v=zkXkTFDHvqQ
http://news.milli.az/culture/23410.html
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Р. Османова

Философские мысли в творчестве Рашада Мехтиева
Резюме
Р. Мехтиев — это личность, оставившая неизгладимый след в Азербайджанской
культуре. В его произведениях прослеживается философское мировоззрение. Эти
философские мысли видны в ряде его работ, особенно в произведении «Суфи». Он
искал философию в синтезе и гармонии цветов
R. Osmanova

Philosophical thoughts in the work of Rashad Mehdiyev
Summary
R. Mehdiev was a person who had an indelible track in Azerbaijan culture. Philosophical
outlook of the world is tracing in his works. These philosophical thoughts are reflected in his
works, especially in “Suphi”. He searched philosophy in synthesis and harmony of the colors.
Redaksiyaya daxil olub: 17.05.2018
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Humanitar problemlərin həllində müasir
tipli İKT avadanlıqlarının rolu
Sevinc Nuriyeva
Bakı Qızlar Universitetinin dosenti
E-mail: nuriyevasevinc1@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. Q.N. Süleymanova,
filol.ü.f.d., İ.M. Məmmədli
Açar sözlər: insan inkişafı nəzəriyyəsi, təhsilin keyfiyyətinin artırılması, müasir İKT
avadanlıqları, android tipli qurğu
Ключевые слова: теория человеческого развития, повышение качества
образования, современное оборудование ИКТ, устройство типа андроида
Key words: human development theory, improving quality of education, modern ICT
equipment, android-type device
İnsan inkişafı nəzəriyyəsinin mərkəzində insanların azad seçimi anlayışı dayanır. Qlobal
və yerli iqtisadi, sosial və mədəni inkişafın əsas məqsədini məhz insan həyatının keyfiyyətinin
artırılmasında görən bu yanaşma insanlara lazım olan ən zəruri üc seçimi belə müəyyən edir:
— uzun və sağlam həyat sürmək;
— istədiyi biliklərə yiyələnmək;
— ləyaqətli həyat üçün zəruri olan ehtiyatları əldə etmək.
Yuxarıda qeyd olunan seçimlər cinsi, yaşı, maliyyə durumu, dini, milli və sosial
statusundan asılı olmayaraq hər insan üçün təmin olunmayınca, real insan inkişafına nail
olmaq qeyri-mümkündür.
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq hər bir Azərbaycan
vətəndaşının borcudur. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və 20 ildən çox
davam edən dövlət müstəqilliyimiz işıqlı sabaha yol açdı, bu dövlətçiliyin və
müstəqilliyimizin qorunmasında böyük rol oynayan dövlət başçımız İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu.
Bu gün müstəqil dövlətin və yeni mərhələnin önəmli məsələlərindən biri də ölkəmizdə
real insan inkişafına nail olunması uğrunda yuxarıda sadalanan üç əsas seçimin hər birisinin
həyata keçirilməsi məsələsidir. Bu istiqamətdə aparılacaq işlərdən biri və ən önəmlisi
ölkəmizdə təhsilin səviyyəsinin və keyfiyyətinin artırılmasıdır. Məhz təhsil hər bir xalqın
inkişafının xəzinəsidir. “Savadsız xalq – meyvəzsiz ağaca bənzər”.
Bu gün ölkə qarşısında duran əsas strateji vəzifə müasirlik, sosial-iqtisadi həyatın
modernləşdirilməsi beynəlxalq təcrübəyə uyğun davamlı inkişafın təmin edilməsi və əhalinin
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir.
Müasirlik-qabaqcıl texnologiyaların, idarəetmə üsullarının, elmi nailiyyətlərin və
innovasiyaların ölkənin sosial-iqtisadi həyatında tətbiqi ilə bağlıdır. Prioritet istiqamət olaraq,
ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, ölkədə insan kapitalının inkişafı,
insanın müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsidir. İnsan inkişafı ən
mühüm şərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini təşkil edir.
Təhsilin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, infrastrukturun müasir tələblər
səviyyəsinə qaldırılması məsələləri ilə bağlıdır. Bu məsələlərdə informasiya-kommunikasiya
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texnologiyalarının geniş tətbiqinin, yeni təhsil texnologiyalarının təmin edilməsinə xüsusi
diqqət ayrılır.
Təhsil sahəsində strateji məqsəd ölkədə yüksək səviyyəli təhsilverənlərə, müasir
texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyətli və səviyyəsinə görə dünya ölkələri
sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini yaratmaqdır.
Azərbaycanın təhsil sistemi iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil
sistemlərinin standartlarına uyğun olmalıdır. Strategiyanın reallaşdırılması təhsilin
məzmununun, kadr hazırlığının, təhsili idarəetmə sisteminin və təhsil infrastrukturunun
qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidən
qurulmasına imkan verərək, ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın bərqərar olmasını,
informasiya cəmiyyətinin təşəkkülünü və ölkənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir.
Yeni qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” ölkədə keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı
mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan
infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması üçün strateji istiqamətdə tədbirləri nəzərdə
tutur.
Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən İkinci Beynəlxalq Humanitar Forumdakı
çıxışında təhsilin zəruriliyini xüsusi vurğulayaraq demişdir: “Cəmiyyətdə, xüsusilə inkişaf
etməmiş ölkələrdə təhsilin səviyyəsi mühüm rol oynayır. Biz Azərbaycanda bu sahəyə böyük
diqqət göstəririk. Azərbaycanda savadsızlıq yoxdur, intelektual elita formalaşır, elmin,
təhsilin inkişafı sürətlə gedir. Təhsil hər bir cəmiyyəti irəliyə aparan amildir. İntelektual
potensial bu gün və xüsusilə gələcəkdə hər bir ölkənin inkişafını müəyyən edəcəkdir”.
Bu günki təhsilimizin həm yüksək nailiyyətləri, həm də özünəməxsus çatışmazlıqları
vardır. Müasir Azərbaycan məktəblərinin çoxu yenidən əsaslı təmir olunmuş və yeni məktəb
ləvazimatları, o cümlədən, elektron kommunikasiya sistemi ilə təmin olunsalar da, bu, hələ
təhsilin yaxşılaşdırılmasına doğru atılan ilk addımlardır. Bu sahədə aparılan işlərdən biri də
sinif otaqlarının çoxunda elektron lövhələrin qurulmasıdır. Lakin bu lövhələrlə iş bir çox
müəllimlər tərəfindən aparılmır. Buna həmin lövhələrin ötürdüyü şüalar və elektrik
enerjisindən istifadə əsas səbəb kimi göstərilsə də, digər səbəb bəzi müəllimlərin təəssüf ki,
hələ də bu lövhələrdən istifadə qaydasını bilməməsidir.
Təhsilimizdə olan çatışmazlıqlardan biri də dərsliklərdir. Müasir məktəb dərslikləri
həcmlərinə və miqdarına görə təəccüb doğurur. Bir fənn üzrə həm dərsliyin, həm də iş
dəftərinin, üstəlik qiymətləndirmə və test kitablarının olması nə dərəcədə şagirdlərə xeyirdir?
Heç kimə sirr deyildir ki, indiki dərsliklər hansı həcmdədir və onların ağırlığı şagirdlərin
səhhətinə necə mənfi təsir göstərir, onlarda onurğa əyriliyinin, skalilozun, nevrozun və digər
xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.
Onu da bildirmək lazımdır ki, bir çox dərsliklərə əlavə olunan digər kitablların qiyməti
real alıcılıq qabiliyyətinə malik olmayan insanlarda, xüsusilə çoxsaylı və aztəminatlı ailələrdə
bu kitabları övladlarına almaq imkanını azaldır. Düzdür, məktəblərimiz dərsliklərlə mütəmadi
şəkildə təmin olunsalar da, bu, yenə də kitab çatışmazlığına və küllü miqdarda kağız
məhsullarının sərf edilməsinə gətirib çıxardır. Bu da həm iqtisadi, həm də ekoloji cəhətdən
cəmiyyətimizə zərər gətirən faktdır.
Bu məqsədlə, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə bir neçə il əvvəl dərsliklərin
planşetlərlə (tablet) əvəz olunması təklifi irəli sürüldü və hətta bəzi məktəblərdə bununla bağlı
monitorinq keçirildi. Lakin bu məsələ öz real həllini tapmadı, buna səbəb isə əhalinin real
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bərabər, uşaqların həmin planşetlərdən dərslərdən əlavə
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öz “maraqlarına” uyğun istifadə etməsi kimi problemlərin yaranması idi.
Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq, məktəb dərsliklərinin müasir tipli İKT avadanlıqları ilə
əvəz edilməsi istiqamətində yeni addımların atılmasını istərdik. Məlumdur ki, inkişaf etmiş
ölkələrin bir çoxunda, hətta Rusiya məktəblərinin əksəriyyətində şagirdlər məktəbə dərslik
aparmır, onu əvəz edən İKT avadanlıqlarından istifadə edirlər. Bu məqsədlə, orta ümumtəhsil
məktəblərimizdə dərsliklərin və əlavə kitabların yeni tipli İKT avadanlıqlarıyla təmin
olunmasını arzulayardıq. Bununla bağlı bir səmərəli təklifimiz vardır. Bu da dərsliklərin
elektron lövhələrlə, planşetlərlə deyil, yeni android tipli qurğu ilə əvəz olunmasıdır. Bu
qurğuya aşağıdakı linkdən istifadə etməklə baxmaq olar:
http://www.youtube.com/watch?v=Ft7uZwAeSP4At=5S
Təklif etdiyimiz bu qurğu android tipli olub, istifadəsi çox sadə və sərfəlidir. Onun bir çox
üstünlükləri vardır. Bu qurğunu rəngli və ya ağ-qara televizorun monitoruna qoşmaq
kifayətdir. Bununla da, məktəblilər təkcə sinif otaqlarında deyil, istənilən məkanda, hətta
qatarda, avtobus və digər nəqliyyat vasitələrində monitorda öz “kitablarını” açıb dərslərini və
tapşırıqlarını dərsliksiz edə bilərlər.
Həmçinin, bu qurğu vasitəsilə ucqar kəndlərimizdə internet olmasa belə dərs etmək
mümkündür. Bunun üçün yuxarıda qeyd edildiyi kimi istənilən tipli monitorun olması
kifayətdir.
İdeyanın daha bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onu hər valideyn sərfəli qiymətə ala bilər.
Bununla da onlar hər il çoxlu sayda əlavə kitab almaqdan azad ola bilərlər. Bu da təkcə
valideynlərin deyil, dövlətin kağıza sərf etdiyi məbləğin qənaətinə gətirib çıxardar.
Təklif edirik ki, sinif otaqlarında monitorlar quraşdırılsın və bu qurğudan istifadə olunsun.
Bu qurğu təhsildə yeni addım olmaqla bərabər, onun vasitəsilə daha çox nailiyyətlər və
keyfiyyətlər əldə etmək olar. Bu da Azərbaycanın təhsil sistemini dünya səviyyəsində yeni bir
mərhələyə qaldıra bilər.
Məqalənin aktuallığı. Müasir şəraitdə İKT-nin inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin
intelektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biridir və bu prosesin zəruriliyi indiki
qloballaşma dövründə daha çox hiss olunur. Bu texnologiyaların inkişafı və yayılması
bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Azərbaycan Respublikasında informasiya
və kompüterləşmə sahəsində uğurlu addımlar atılıb. Bu sahədə həyata keçirilən dövlət
siyasətinin əsas vəzifələrindən biri İKT-nin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində, xüsusilə də
təhsil sistemində geniş tətbiq edilməsi məsələsidir. İKT-nin təhsildə tətbiqi gənclərin müasir
biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına təsir edən yüksək mahiyyətli
məsələdir.
Son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təhsildə İKT-nin
tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə prioritet istiqamətlərdən biri
olub. Onu da qeyd edək ki, dövlət tərəfindən təhsil sistemində İKT sahəsində müxtəlif layihə
və tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu baxımdan icra olunan fəaliyyətlər təhsil sferasında
aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən biri hesab edilən təhsil ocaqlarında İKT
infrastrukturunun qurulmasına yönəlib. Təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf
etdirilməsi və İKT tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmasının bu sistemin
inkişafında prioritet istiqamətlərdən biridir. Respublikamızda bütün sahələrdə olduğu kimi
təhsil sistemində də mütəxəssislərin İKT ilə işləmək və onlardan istifadə etmək bacarığına
çox böyük yer verilir. İKT biliyinə yiyələnməyin ən sərfəli yolu isə, təbii ki, orta məktəbdən
başladığı üçün bu sahədə həyata keçirilən siyasətin mühüm xüsusiyyətlərindən biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda, hətta Rusiya məktəblərinin
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əksəriyyətində şagirdlər məktəbə dərslik aparmır, onu əvəz edən İKT avadanlıqlarından
istifadə edirlər. Bununla bağlı bir səmərəli təklifimiz vardır. Bu da dərsliklərin elektron
lövhələrlə, planşetlərlə deyil, yeni android tipli qurğu ilə əvəz olunmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təklif etdiyimiz bu qurğu android tipli olub,
istifadəsi çox sadə və sərfəlidir. Onun bir çox üstünlükləri vardır. Bu qurğunu rəngli və ya ağqara televizorun monitoruna qoşmaq kifayətdir. Bununla da, məktəblilər təkcə sinif
otaqlarında deyil, istənilən məkanda monitorda öz “kitablarını” açıb dərslərini və
tapşırıqlarını dərsliksiz edə bilərlər. Bu qurğu təhsildə yeni addım olmaqla bərabər, onun
vasitəsilə daha çox nailiyyətlər və keyfiyyətlər əldə etmək olar. Bu da Azərbaycanın təhsil
sistemini dünya səviyyəsində yeni bir mərhələyə qaldıra bilər.
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Роль современных видов ИКТ-оборудования
в решении гуманитарных проблем
Резюме
В большинстве развитых стран, даже в большинстве российских школ, ученики не
берут учебники в школу, а заменяют их оборудованиями ИКТ. В этой связи мы
предлогаем очень выгодное предложение — замена учебников не электронными
досками и планшетами, а с новым устройством типа андроида.
Устройство, которое мы предлагаем, имеет тип андроида, и это очень просто и
полезно. Он имеет много преимуществ. Достаточно подключить этот аппарат к
цветному или черно-белому телевизионному монитору. Таким образом, школьники
могут открывать свои «книги» на мониторе не только в классных комнатах, но и в
любом пространстве, и делать свои уроки и домашние задания без всяких книг. Это
устройство является новым шагом в образовании, с большим количеством достижений
и качеств. Это может поднять систему образования Азербайджана на новый уровень в
мире.
Доступ к этому устройству можно получить по следующей ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=Ft7uZwAeSP4At=5S
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S. Nurieva

Role of modern types of ICT equipment in the solution
of humanitarian problems
Summary
In most developed countries, even in most Russian schools, pupils do not take books and
use ICT equipments. We have an efficient proposal. This is the replacement of books with
electronic boards and tablets, but with a new android device.
The device which we offer is of type Android and it is very simple and useful. It has many
advantages. It is enough to connect this unit to a color or black and white television monitor.
Schoolchildren can open their own "books" on the monitor not only in classrooms, but also in
any space, without having the textbooks and their manuals free of charge. This device is a
new step in education, with more achievements and qualities possible. This can raise the
education system of Azerbaijan to a new level in the world.
This device can be accessed by using the following link:
http://www.youtube.com/watch?v=Ft7uZwAeSP4At=5S
Redaksiyaya daxil olub: 19.05.2018
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Sosial psixoloji deprivasiya: səbəbləri və nəticələri
Rəna Türbətova
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E-mail: renaaskerova@yahoo.com
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Açar sözlər: deprivasiya, sosial deprivasiya, deprivasiya olunmuş uşaqlar, internatlar,
yeniyetməlik dövrü
Ключевые слова: депривация, социальная депривация, депривированные дети,
интернаты, подростковый возраст
Key words: deprivation, social deprivation, deprived children, boarding houses,
adolescence
Sosial psixoloji deprivasiya – sosial mühitdən izolyasiya şəraitində formalaşır. Sosial
deprivasiya tam və hissəvi ola bilər. Hissəvi deprivasiya ailənin ucqar yerdə yaşamasından və
ya onun ətraf aləmdən qapalılığından ibarət olur. Tam deprivasiya isə insanın uzun müddət
tək və ətrafla heç bir əlaqəsi olmayan şəraitdə yaşaması zamanı yaranır.
Sosial deprivasiyanın yaranması və nəticələri insanın yaşından və onun təcrid olunma
müddətindən asılıdır. İnsan psixologiyasında ən ağır dəyişmələr onun erkən yaşlarından təcrid
olunduğu hallarda yaranır [1, 23].
Sosial psixoloji deprivasiyanın yaranması müxtəlif səbəblərdən asılı ola bilər, lakin hər
zaman sosial adaptasiya prosesini çətinləşdirir.
Sosial deprivasiyanın əsas səbəblərindən biri uşağın kommunikativ aktivliyinin aşağı
düşməsidir. Müxtəlif yaşlı deprivasiya olunmuş uşaqlarda digər insanlarla ünsiyyət qurmaq
istəyinin azalması müşahidə olunur. Məsələn, çağalıq, körpəlik dövründə zəif göz kontantı ilə,
aşağı aktivliklə, apatiya ilə; böyüklərdə isə maraqların az olması ilə, az ünsiyyət ilə özünü
göstərə bilər. Bununla belə onlarda bəziləri isə ünsiyyətcilliklə, diqqət cəlb etməklə seçilirlər.
İ.V. Yarovlavtsev tədqiqatlarında göstərmişdir ki, sosial deprivasiya şəraitində birgə
yaşamaq və fəaliyyət göstərmək kimi dəyərlər aşağı düşür. Birgə fəalliyyət – sosiallıq
deprivasiya olunmuş uşaq və yeniyetmələrdə özünü müxtəlif cür göstərir: bəziləri kənarlaşmış,
digərlərinə qarşı tənqidi yanaşan müstəqil, digərləri isə hərəkətlərində sərbəst olurlar, qrupun
maraqlarına diqqət edən və birgə işlərdə iştirak edən olurlar. İnsanlarda əməkdaşlıq etdikdə
belə yeniyetmələr təşkilatsızlıq, nadürüstlük, qeyri-sabitlik göstərirlər ki, bu da onların
hərəkətlərində özünə kontrolun və müstəqilliyin tam formalaşmamasının göstəricisidir [4, 5458].
Tədqiqatlarda internatlarda böyüyən, deprivasiya olunmuş uşaqlarda müstəqil yaşamaq və
davranışın səviyyəsi göstərilmişdir. Bu tədqiqatlarda deprivasiya olunmuş yeniyetmə və
gənclərdə effektiv adaptasiyanın şərtləndirən əsas xüsusiyyətlərin – fiziki inkişaf, sağlamlıq
vəziyyəti, vətəndaşlıq və mənəvi dəyərləri, şəxsiyyətin iradi təşkili – kifayət qədər
formalaşmadığı aşkar olunmuşdur. Şəxsiyyətin emosional, koqnitiv və digər sferalarının
kənara çıxmaları deprivasiya olunmuş gənc oğlan və qızlarının müstəqil həyata mənəvi-iradi
hazırlığının aşağı səviyyəsini göstərir.
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Yetim oğlan və qızların əksəriyyəti ünsiyyətcil olduqları halda onlar təşkilati işlərə meyl
etmirlər və kollektiv tədbirlərin təşkili və keçirilməsində çətinlik çəkirlər. Belə uşaqlarda
empatiya hissinin orta səviyyədən aşağı olduğu üçün onlarda dostluq münasibətləri və başqa
insanlarla etibarlı münasibətlər qurmaqda çətinliklər yaranır. Onların əksəriyyəti başqa
insanlara münasibətdə yüksək düşmənçilik münasibətləri xarakterizə olunurlar. Bəziləri isə
başqalarına qarşı aqressiya göstərirlər. Yetim oğlan və qızların yarısı yuxarı
özünüqiymətləndirməyə malikdirlər ki, bu da onlara özlərini və bacarıqlarını adekvat
qiymətləndirməyə mane olur. Nəticədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərində çətinliklər yaranır.
Deprivasiya olunmuş uşaqlarda həmçinin – müstəqil həyata iradi hazırlıq, qərar qəbulu,
onlara görə məsuliyyət hissi, davranışın özünütənzimi; inkişaf etmiş özünüdərk və adekvat
özünüqiymətləndirmə, davamlı emosional fon, stressə dayanıqlıq; inkişaf etmiş
kommunikativ bacarıqlar, empatiya hissi aşağı inkişaf səviyyəsindədir [5, 67].
Deprivasiya olunmuş yeniyetmələr insanların davranışını başa düşmək və
proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Bu da öz növbəsində qarşılıqlı münasibətləri
çətinləşdirir və cəmiyyətə adaptasiyanı aşağı salır.
Yeniyetməlik dövründə öz həyatının, gələcək istiqamətinin tam aktiv dərk edilməsi baş
verir, zaman perspektivlərin istiqaməti müəyyənləşməyə başlayır. Deprivasiya şəraitində
yaşayan yeniyetmələrdə (məsələn, tam dövlət öhdəçiliyində olan internat müəssisələrində)
yeniyetməlik dövrünün yenidən təşkilində zaman perspektivləri təhrif olunmuşdur. Bu onların
gələcəyə baxışlarında özünü daha qabarıq göstərir.
Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, ailələrdə yaşayan yeniyetmələrin zaman
perspektivləri uşaq evlərində yaşayan yeniyetmələrin perspektivlərindən daha dərindir.
Kütləvi məktəblərdə oxuyan uşaqlarda (əsasən böyük yeniyetmə yaşında) reallaşması uzaq
gələcəkdə olan motivlər (universitetə qəbul olmaq, ailə qurmaq, peşə fəaliyyətində uğurlar
əldə etmək) üstünlük təşkil etdiyi halda, uşaq evlərinin uşaqları üçün bu motivlər əsasən
bugün ki günlə bağlı olur (kinoya baxmaq, idmanla məşğul olmaq, ev tapşırıqlarını etmək).
Ailədən olan yeniyetmələrin motivləri daha çox konkret planlar ilə bağlı olur ki, bunlarda
dəqiq zaman çərçivəsində reallaşır. Lakin deprivasiya olunmuş yeniyetmələrdə zaman
perspektivləri tam qurulmayıb və konkret məqsədlərdə xoşbəxtlikdə və uğur qazanmaqda
özünü göstərmir. Belə olduqda deprivasiya olunmuş uşaqlarda uzaq perspektivlər ifadə
olunmamış qalır.
Ailədə olan uşaqlarda keçmişləri həmişə onların (albomlarda, mənzilin interyerində, ailə
ənənələrində) həyatında iştirak edir. Deprivasiya olunmuş uşaqlarda isə ailələri haqqında
xatirələri azdır, onların keçmişi adətən neqativ təəssüratlarla doludur. Öz keçmişi haqqında
dəqiq təsəvvürlərinin olmaması onların gələcək perspektivlərinin qurulmasına mane olur [6,
84].
Deprivasiya olunmuş yeniyetmələrin müvəqqəti perspektivi qeyri-real olduğu üçün onlar
gələcəklə az bağlı olur. İnternat müəssisələrində yaşayan yeniyetmələrdə öz həyatlarına
münasibətləri inkişaf etmir. Deprivasiya olunmuş yeniyetmələr öz həyatlarını, gələcəklərini
dəyişmək imkanı olmayan qaçınılmaz kimi qəbul edirlər və məsuliyyəti taleyin və ya digər
insanların üstünə atırlar.
Tam dövlət himayəsində olan internatlarda yaşayan uşaqlarda nəinki “parazit” mövqe
(“bizə borcludurlar”, “versinlər”) formalaşır, həmçinin öz hərəkətlərini dərk etmək və cavab
vermək qabiliyyəti aşağı düşür. Bu onların öz gələcəklərini və zaman perspektivlərini
qurmaqda aktivliklərini aşağı salır [2, 265].
Deprivasiya olunmuş uşaqlar daha çox indiki vaxtla yaşayırlar. Bununla belə onlarda
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indiki həyatlarını dərk etmək zəif ifadə olunur. Onların həyatlarını istiqamətləndirən dəqiq
məqsədləri yoxdur, onlar üçün uğura istiqamətlənməmək xarakterikdir, onlar həzz almaq və
məmnuniyyətə istiqamətlənirlər. Bundan əlavə yetim uşaqlarda özlərini həyat fəaliyyətlərinin
bir subyekti kimi dərk etmək səviyyəsi aşağıdır.
Gələcək zaman perspektivlərinin əsas hissəsindən biri də peşə perspektivləridir.
Motivlərin bu qrupu da deprivasiya olunmuş yeniyetmələrdə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı
səviyyədədir. N.N. Tolstıxın tədqiqatlarında (1984,1987) göstərmişdir ki, uşaq evlərinin
uşaqlarında peşə perspektivləri motivləri gözəgörünməz dərəcədədir və aktual həyat
fəaliyyətinin dövrünə və yaxın gələcəyə aid olur. Deprivasiya olunmuş yeniyetmələrin peşə
seçimi kifayət qədər olmayan azad seçimlə və az olan müstəqil qərar qəbulu ilə regional və
lokal şərtlərlə məhdudlaşır.
Peşə seçimi uşaqların təhsil aldıqları tam dövlət öhdəsində olan təhsil müəssisələrinin
imkanları ilə müəyyən edilir [3, 100].
Sosial psixi deprivasiyanın nəticələrini dəff etmək çətindir. Sosial psixi deprivasiyanın
nəticələri həyat və fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial psixoloji dizadaptasiya ilə özünü
göstərə bilər.
Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyətdə sosial mühitdən izolyasiya şəraitində formalaşan
sosial-psixoloji deprivasiya olunmuş uşaqlar az deyil. Həmin uşaqların cəmiyyətə
adaptasiyası üçün sosial deprivasiyanın yaranma səbəblərini üzə çıxarmaq və nəticələrini
araşdırmaq baxımından məqalə aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə internatlarda böyüyən,
deprivasiya olunmuş yetim uşaqlarda müstəqil yaşamaq və davranış səviyyəsinin göstərilməsi
üçün müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Р. Турбатова

Социальная психологическая депривация:
причины и результаты
Резюме
Статья о «социальной депривации», посвящена формам ее проявления, причинам и
последствиям, к которым она приводит. Также внимание удалено отличительным
чертам детей, растущих в условиях социальной депривации. В статье были
анализированы будущие перспективы детей, воспитанных в домах интернатах, уровень
их подготовки к самостоятельной жизни, коммуникативные навыки, мотивация, выбор
профессии.
R. Turbatova

Social psychological deprivation: causes and results
Summary
The article deals with “social deprivation”, its manifestation forms, causes and
consequences. The distinctive features of the deprived children have also been focused on.
The future perspectives of children raised in intern at homes, their independent life
preparation, communication skills, motivation, professional choices have been compared with
those that have been raised in families.
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2018
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Qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan yeniyetmələrin sosialpsixoloji adaptasiya cins-yaş determinantları
Lalə Sadıxova
Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi
E-mail: lala.sadixova31@inbox.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. Ş.R. Talıbova
Açar sözlər: qaçqın, yeniyetmə, adaptasiya, cins, yaş, xüsusiyyət, müqayisə
Ключевые слова: беженцы, подростки, адаптация, пол, возраст, особенности,
сравнение
Key words: refugee, teenager, adaptation, gender, age, feature, comparison
Tədqiqata başlarkən ilkin olaraq K.Rocers, R.Deymondun “Şəxsiyyətin sosial-psixoloji
adaptasiyası”nın diaqnostikası aparıldı. Bu test qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n
ailələrind ən
olan
yeniyetmələrin yeni mühitə adaptasiyasındakı çətinlikləri
aydınlaşdırmağa imkan verdi.
Təlimata görə, bu test sorğuda insanın həyat tərzi, təəssüratları, adətləri, davranış üslubu
haqqında mülahizələr göstərilir. Sınanılan şəxs onların hər birini öz həyatı ilə müqayisə edə
bilər. Yeniyetmələrə bildirildi ki, mülahizələri oxuyaraq onları öz adətləri, həyat tərzi ilə
uzlaşdırmalıdırlar.
Testin aşağıdakı şkalaları vardır: adaptivlik; dezadaptivlik; yalançılıq; özünüqəbuletmə;
özünü qəbul etməmək; başqalarını qəbul-etmə; başqalarını qəbul etməmək; emosional komfort,
emosional diskomfort; daxili nəzarət, xarici nəzarət; dominantlıq; çərçivədə olmaq; problemdən
qaçmaq.
Məlum oldu ki, şəxsiyyətin sosial-psixoloji adaptasiyasının diaqnostikasına görə qaçqın
v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n a i l ə l ə r i n d ə n o l a n yeniyetmələrin cavablarında hər şeydən əvvəl
cinsi fərqlər özünü göstərir. Bəzi şkalalarda (doğruçuluq, başqalarını qəbuletmə, dominantlıq)
oğlanların, bəzilərində isə qızların (adaptivlik, daxili nəzarət, problemdən qaçmaq) nəticələri
daha yüksəkdir. Bütövlükdə oğlanlar bu dövrdə özünümüəyyənləşdirməyə, qızlar isə mühitə
uyğunlaşmağa daha çox meyillidirlər.
Yeniyetmələrin sayı
Normalar
№
(testə görə)
Göstəricilər
oğlan - 30
qız - 30 nəfər
nəfər
a Adaptivlik
16
19
68-136
1
b Dezadaptivlik
13
11
a Yalançılıq
8
8
2
18-36
b
Doğruçuluq
20
22
a Özünüqəbuletmə
21
21
22-42
3
b Özünü qəbul etməmək
7
9
14-28
a Başqalarını qəbuletmə
23
23
12-24
4
b Başqalarını qəbul etməmək
8
5
14-28
5 a Emosional komfort
12
10
14-28
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6
7

b
a
b
a
b

8

Emosional diskomfort
Daxili nəzarət
Xarici nəzarət
Dominantlıq
Çərçivədə olmaq
Problemdən qaçmaq

21
20
10
13
18
17

22
22
8
10
19
22

14-28
26-52
18-36
6-12
12-24
10-20

Cədvəl 1. Qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n a i l ə l ə r i n d ə n o l a n yeniyetmələrin
şəxsiyyətin sosial-psixoloji adaptasiyasının göstəriciləri ( K.Rocers, R.Deymonda görə)
Bu nəticələr əsasında
qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n a i l ə l ə r i n d ə n o l a n
yeniyetmələrin əsas adaptasiya şkalaları üzrə göstəricilərini müəyyənləşdirdik. Həmin şkalalar
bunlardır: “Adaptasiya”; “Özünüqəbul-etmə”; “Başqalarını qəbuletmə”; “İnternallıq”;
“Emosional komfort”; “Dominantlığa cəhdetmə”.
Şkalalar

Şagird
lər

Cəmi

Oğlan
nəfər
qız
nəfər

1

2

3

4

5

6

üstün zəif üstün zəif üstün zəif üstün zəif üstün zəif üstün zəif
17 13 22
8
23
7
20
10 11
19 13
17
19

11

21

36

24

43

17

25

5

22

8

10

20

11

19

48

12

42

18

21

39

24

35

Cədvəl 2. Qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n a i l ə l ə r i n d ə n o l a n yeniyetmələrin
şəxsiyyətin sosial-psixoloj adaptasiyasının diaqnostikası üzrə şkalalara görə yekun nəticələri
Bu test bizə qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n a i l ə l ə r i n d ə n o l a n yeniyetmələrin
emosional sahəsində yarana biləcək neqativ halları müəyyən etməyə imkan verdi. Bu
məqsədlə testin şkalaları üzrə verilmiş əks anlayışların hansı emosional halı ifadə edə
biləcəyini ayırd etdik.
1) dezadaptasiya: həyəcan, narahatlıq, sıxıntı, utancaqlıq, stress, tənhalığa meyil;
2) özünüqəbuletməmək - özündənnarazılıq, natamamlıq və səriştəsizlik hissi,
özünüqiymətləndirmənin aşağı olması, özündən bədgümanlıq və s.;
3) başqalarını qəbul etməmək: eqosentrizm, qrupda qəbul edilməməkdən yaranan yadlaşma
hissi, reallıqdan qaçmaq, təkəbbür, sıxışdırılma, təəssüf, təəccüb;
4) eksternallıq: sosial qiymətləndirmədən asılılıq, həyəcan, təşviş, qəbulolunma;
5) emosional diskomfort: həyəcan, qorxu, aqressiya, frustrasiya, təəssüf;
6) çərçivədə olmaq: frustrasiya, həyəcan, qorxu, təşviş, stress, suisidal meyl.
Tədqiqatın növbəti mərhələsində qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n a i l ə l ə r i n d ə n o l a n
yeniyetmələrin adaptiv xüsusiyyətləri qaçqın olmayan yeniyetmələrlə müqayisəli formada
tədqiq olunur. Aşağıdakı qrafik bu nəticələri ehtiva edir. Q qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n
a i l ə l ə r i n d ə n o l a n yeniyetmələri, Q1 isə qaçqın olmayan yeniyetmələri işarə edir.
Qrafik 1. Qaçqın v ə m ə c b u r i k ö ç k ü n a i l ə l ə r i n d ə n o l a n yeniyetmələrin adaptiv
xüsusiyyətlərinin qaçqın olmayan yeniyetmələrlə müqayisəli təhlili.
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Qeyd edək ki, yeniyetməlik yaşı kifayət qədər böhranlı situasiyalarla zəngin yaş dövrüdür.
Qaçqın yeniyetmələrə xas olan psixoloji problemlər bu yaş dövrünün gərginlik və narahatlıq
halını daha da artırır.
Məqalənin aktuallığı. XX əsrin 90-cı illərində həm dünyada, həm də keçmiş SSRİ
məkanında yeni insan kütləsi – qaçqınlar və məcburi köçkünlər meydana çıxdı. Müşahidələr
göstərir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin daha çox sosial psixoloji köməyə ehtiyacı olur.
Yeni şəraitə uyğunlaşma problemi ilə ilk növbədə qaçqın uşaqlar qarşılaşır. Yetkin yaşlı
insanlar bu problemi daha az ağrılı yaşayır, çünki onlar dəyişikliyi anlaya və qəbul edə bilir.
Lakin uşaq psixikası travmalı situasiya və gərgin vəziyyətin təzyiqinə dözə bilmir. Bu
baxımdan məqalə böyük aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən
olan yeniyetmələrin adaptiv xüsusiyyətlərinin araşdırılmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatda əldə olunan nəticələr məktəbə
psixoloji xidmət zamanı tətbiq edilə bilər.

Ədəbiyyat
1. Ramiz Əliyev Psixologiya tarixi. Bakı: Nurlan, 2006.
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социол. наук: Улан-Удэ, 2007.
4. Ромм М.В. Адаптация личности в социуме. Новосибирск: Наука, 2002.
Л. Садыхова

Гендерные детерминанты социально-психологических
адаптационных характеристик подростков из семей беженцев и
вынужденных переселенцев
Резюме
В 90-х годах ХХ века в мире и в бывшем СССР появилась новая масса людей беженцев и внутренне перемещенных лиц. Наблюдения показывают, что беженцы и
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вынужденно перемещенные лица нуждаются в большей социальной психологической
поддержке. Проблема адаптации к новой ситуации прежде всего встречается детьмибеженцами. Пожилые люди испытывают меньшую боль, потому что они могут
понимать и принимать изменения. Однако детская психиатрия не выдерживает травмы
и стресса.
L. Sadıqova

Gender-age determinants of socio-psychological adaptation
characteristics of adolescents from refugee and IDP families
Summary
In the 90s of the twentieth century, a new mass of people - refugees and internally
displaced persons appeared in both the world and the former USSR. Observations show that
refugees and internally displaced persons need more social psychological support. The
problem of adaptation to the new situation is first of all encountered by refugee children.
Older people are experiencing less pain because they can understand and accept change.
However, child psychiatry can not withstand trauma and stress.
Redaksiyaya daxil olub: 17.05.2018
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Psixoloji zorakılığa və aqressiyaya meyilli
şəxsiyyət tiplərinin müəyyən edilməsi
Ceyhunə Dəmirova
Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi
E-mail: Ceyhune-91@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmaayılova
Açar sözlər: aqressiya, şiddət, psixoloji zorakılıq, şəxsiyyət tipləri
Ключевые слова: aгрессия, насилие, психологическое насилие, типы личности
Key words: aggression, violence, psychological violence, personality types
Psixoloji şiddət və ya psixoloji zorakılıq aqressiya anlayışı ilə çox vaxt eyniləşdirilir.
Lakin, nə qədər yaxın mənalı söz kimi işlənsə də psixoloji ədəbiyyatda şiddət və aqressiya
anlayışlarının tərifləri fərqli formada izah olunur.
Aqressiya — latıncdan aggredi “hücum etmək” deməkdir. Oxford lüğətində bu anlayış
düşməncə və ya şiddəti əks etdirən davranışla nəticələnən antipatiya və ya qəzəb hissi; hücum
etməyə və ya qarşılıq verməyə hazırlıq kimi izah olunur [6].
Şiddət - Oxford lüğətində fiziki gücü özündə əks etdirən zərər vurmaq,incitmək, birini və
ya başqalarını öldürməyə yönəlik davranış deməkdir. Şiddət müasir dövrün ən aktual
problemlərindən biri olaraq qalmaqda davam edir. Şiddət deyərkən insanların təfəkküründə
yaranan ilk steorotip fiziki şiddətdir. Evdə, işdə, küçədə və digər yerlərdə fiziki şiddətin
yaratdığı ən ciddi fəsadları görmək mümkündür. Görüb, lakin dərk etmədiyimiz digər bir
şiddət növü isə psixoloji şiddətdir. Hansı ki, psixoloji şiddət bir müddət sonra fiziki şiddətə
çevrilir və insan psixikasının sağlamlığına ciddi surətdə zərər verir. Psixoloji şiddətməcburiyyət və təhdidlə başqa bir insanın psixoloji sağlamlığının tamlığını, ciddi şəkildə
zədələməklə, hər hansısa biri tərəfindən məqsədli formada idarə edilməsidir [6].
Psixoloji zorakılıq təhsil sistemində müəllimlər tərəfindən şagirdlərə və ya tələbələrə,
şagirdlərin öz aralarında başqa bir yoldaşına, işdə müdir tərəfindən işçilərə, işçilərin öz
aralarında, lakin ən yüksək hallarda isə ailədə valideynlərin uşaqlara, ərin öz həyat yoldaşına,
ailənin digər üzvlərinin öz aralarında, hətta şəxsi münasibətlər sferasında belə təsadüf olunan
və məişət zorakılığı kimi bildiyimiz formasına daha çox rast gəlmək mümkündür. Şiddətin
əsas səbəblərindən biri kimi təcavüzkarın qurban üzərində qoyduğu qaydalara əməl etməyə
məcbur etməsidir. Dünya sağlamlıq təşkilatının 2002-ci il hesabatına görə dünyada hər il
ümumilikdə 1,6 milyondan çox insan şiddətin qurbanına çevrilir [3, 8]. Onların əksəriyyəti ya
həyatlarını itirir ya da bu şiddətə məruz qaldıqlarına görə fiziki, psixi, cinsi problemlər
yaşayırlar. Və çox vaxt bu şiddətə qadınlar-qızlar məruz qalırlar. Təkcə Azərbaycanda
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı ildə verdiyi məlumata
əsasən 1031 nəfər məişət zorakılığından əziyyət çəkmişdir, onlardan 807 nəfəri isə qadındır
[7]. Bu məlumat yalnızca fiziki şiddətə məruz qalan şəxslərin nəticəsi kimi görünsə də,
onların arasında qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vermə, əzab vermə, öldürməklə və ya
sağlamlığa zərər vurmaqla hədələmə, özünü öldürmə həddinə çatdırmaq məhz psixoloji
zorakılığın xüsusiyyətləridir.
Şiddətin bu dərəcədə yayılmasının digər səbəblərindən biri isə insanların şiddətə razı
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gəlməsi, ən pis halda isə psixoloji zorakılığı dərk etməyərək hətta təcavüzkara haqq
verməsidir. Əlbəttə, şiddətin sadaladığımız bu səbəblərindən başqa, istər iqtisadi asılılıq və
təhsil səviyyəsi, istər media və televiziya, istərsə də mili mentalitet olsun onun daha ciddi
səbəblərini tapmaq müasir dövrdə psixologiyanın qarşısında duran əsas vəzifələrindən biri
olmalıdır.
Psixoloji zorakılığı tətbiq etməyə və psixoloji zorakılığın qurbanına çevrilməyə meyilli
insanların şəxsiyyət tipinin müəyyən edilməsi bu problemin araşdırılmasında yeni bir predmet
ortaya çıxarır. Psixoloji ədəbiyyatlarda təsnif olunan və cəmiyyətdə tez-tez rast gəlinən
şəxsiyyət tipləri vardır ki, bu tiplərin psixoloji zorakılığa meyilli olması faktını ehtimal etmək
daha yüksəkdir.
Psixoloji ədəbiyyata şəxsiyyət psixologiyası ilə məşğul olan ən məşhur nəzəriyyələr
içərisində psixoanalizi, humanistik psixologiyanı, koqnitiv psixologiyanı və s. göstərmək
mümkündür. Lakin, tədqiqat zamanı neofreydizm nəzəriyyəsinin aktuallığı əsas götürülərək,
onun nümayəndəsi olan E. Frommun təsnifatı təhlil olunmuşdur.
E. Fromm adamları bir şəxsiyyət kimi 4 qrupa ayırır: mazoxist, sadist, konformist və tənha
(tərk dünya) [1, 172].
Mazoxist tipə-malik olan adam, cəmiyyətdə daima uğursuzluqlarla qarşılaşan adamdır. Bu
uğursuzluqda o, yalnız özünü günahlandırır. Və bir növ başqalarının ona və onun, özünə əzab
verməkdən zövq alması kimi də şərh oluna bilər. Psixoloji zorakılığın qurbanına çevrilmiş
şəxslərdə çox vaxt görülən düşüncə və davranış bu istiqamətdədir. Hətta zamanla zorakılığın
qurbanlarında mazoxizm tələbatı yaranmaqla, zorakılığı həyatlarının bir qisminə çevirirlər [1,
172].
Mazoxizm terminində ilk əvvəllər "algophilia" cinsi təhrik və fantaziyalar, məğlub edərək
işgəncə, zorlama, deqradasiyası vasitəsi ilə əzab əldə edilən cinsi məmnuniyyət nisbəti var idi.
Freyd bu cinsi və xəyali əziyyətə, açıq-aşkar cinsi təməli olmayan və tendensiyalarla bağlı
ümumi tendensiyalar ilə əlaqəli olduğu qənaətinə gəldi; bu son tendensiyalar “mənəvi
mazoxizm” bölməsinə daxil edildi. Problem çətin olsa da çətinliklərdən ötrü əziyyətdən
məmnun olmaq, yönəlmiş ümumi tendensiyalarla bizi daha da təəccübləndirir. Mazoxizm
fenomenini izah etmək üçün çoxsaylı cəhdlər edilmişdir. Onların ən təəccüblüsü Freydin
ölüm instinktinə dair fərziyyəsidir. Burada, qısaca, iki əsas bioloji qüvvənin bir şəxsdə
fəaliyyət göstərdiyi iddia edilir: həyat instinkti və ölüm instinkti. Özünü məhv etməyi
hədəfləyən ölüm instinktinin gücü libidiyozik aparatlarla birləşirsə, nəticə mazoxism
fenomenidir. [5]
Sadist tip-öz uğursuzluqlarının günahını özündə deyil başqa adamlarda, cəmiyyətdə görür.
Daima hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır. Bu insanlar daim başqalarına
verdikləri əzabdan zövq alırlar. Və təsadüf deyil ki, təcavüzkarın psixologiyası da məhz bu tip
insanın psixologiyası ilə eyniyyət daşıyır. Onların daima qurbanına əziyyət verməkdən zövq
alması dediklərimizin əyani sübutudur [1, 172].
Z. Freyd sadistik implusları instinktiv maraq əsasında təhrif etmişdir. Hər hansısa davamlı
və ya təcavüzkar davranış instinktiv sadist düşüncələrin sublimasiyası kimi qəbul edilmişdir.
Məsələn, Z. Freyd hakimiyyət arzusunu sublimasiya hesab edirdi. Bu gücün arxasında bir
sadistik xarakterin ola biləcəyini, bütünlükdə həyata qarşı deyil, həyatda yaşamaq üçün
mübarizə ola biləcəyini qeyd edirdi. Əslində, bu arzu tamamilə sadistik hesab olunmur.
Anlayışların aydın olmaması nəticəsində sadistik münasibət yaranır və reallıqda sadistik
arzunun müəyyən olunmuş tam bir meyarı isə yoxdur. Müəllif başqalarına zərər vurmağın
sadəcə olaraq sadist bir tendensiya olmadığını göstərir [4].
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Konformist-ümumi kütləyə qarışır, başqaları necədirsə onlar kimi olmağa, onlardan
fərqlənməməyə çalışır. Qurbanın psixologiyasında bu xüsusiyyəti də nəzərə almaq faydalıdır.
Tənha tip-situasiyadan kənarda olmağa, ondan qaçmağa cana atır.
Şəxsiyyət tipləri barədə digər maraqlı təsnifat neofreydizmin digər nümayəndəsi olan
K.Yunqa məxsusdur. Yunqa görə 2 şəxsiyyət tipi vardır. İntorversiya və Ekstorversiya [1,
170]:
İntrovertip tip — şəxsiyyət özünün bütün maraqlarını, həyat enerjisini daxilə yönəltdiyi
halda, ekstroversiya əksinə bütün maraqlarını, həyat enerjisini xarici aləmə yönəldir. İntrovert
tip şəxslərin qurban olma ehtimalı daha yüksəkdir, nəinki ekstrovert. Çünki, intovertlər bütün
hiss və emosiyalarını daxilində yaşayır. Bu isə onun zamanla aqressiv olma meylini daha da
yüksəldə bilər. Ekstorvertlər isə əksinə qurban olduqda belə öz hiss və emosiyalarını xaricə
yönəltdikləri üçün zorakılığın yaratdığı aqressiyanı öz daxilində saxlamır. Bu isə psixi
sağlamlığın ilk vacib xüsusiyyətidir. Lakin, digər baxımdan ekstrovertlərin təcavüzkar olma
meyli daha yüksəkdir. Çünki, onlar yaşamış olduğu aqressiyanı hətta günah özlərində olsa
belə, başqalarına yönəldir, özünü başqalarının gözündə ünsiyyətcil və səmimi, qurbanı isə tam
əks xüsusiyyətlərə malik biri kimi tanıdır.
Ailə və yaxın qohumlarından psixoloji təzyiq görən gənclər arasında aqressiyanın dərəcəsi
nə qədərdir? Bu suala cavab vermək üçün 19-22 yaşlı ali təhsilli gənclər arasında
eksperimental-psixoloji tədqiqat keçirilmişdir. Tədqiqatda psixoloji zorakılığa məruz qalan
gənclərin daha çox qadın cinsinə məxsus olduğunu nəzərə alaraq 20 nəfər gənc qız iştirak
etmişdir.
Aqressiyanın dərəcəsini ölçmək üçün Novaconun aqressiya testindən istifadə olunmuşdur.
Metodika 25 sualdan ibarətdir. Tədqiq olunan hər sualı oxuduqdan sonra verilən beş cavab
variantından, 0-heç bir narahatlıq hiss etməzsiniz, 1-bir az narahatlıq hiss edərsiniz, 2-orta
dərəcədə narahatlıq hiss edərsiniz, 3-olduqca narahatlıq hiss edərsiniz, 4-çox əsəbi hiss
edərsiniz, birini seçmələdir. Nəticə balların ümumi sayına əsasən müəyyən olunur. Nəticələrin
işlənməsi SPSS proqramı 16.0 versiyası vasitəsi ilə həyata keçirilmiş və aşağıdakı diaqramda
öz əksini tapmışdır:
Diaqram 1. Gənclərdə aqressiyanın dərəcəsi

Nəticələr əsasında məlum olmuşdur ki, gənclər arasında aqressiyanın dərəcəsi heç də az
deyil. İştirakçıların yarıdan çoxu həyati situasiyanın gətirdiyi problemlərə ortalama bir
aqressiya ilə cavab verir. Əgər bu problemlər onların həyatında mütəmadi olaraq davam
edərsə bir müddət sonra onlar real aqressiya qalibinə çevriləcəklər. Əlbəttə ki, bu
problemlərin müxtəlif səbəbi ola bilər. Lakin, onların psixikasının psixoloji təzyiqə davam
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gətirməməsi, şəxsiyyət tiplərində olan fərqlilik də ən əsas səbəblərdən biri kimi nəzərdə
saxlanılmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Psixoloji zorakılığı tətbiq etməyə və psixoloji zorakılığın
qurbanına çevrilməyə meyilli insanların şəxsiyyət tipinin müəyyən edilməsi bu problemin
araşdırılmasında yeni bir predmet ortaya çıxarır. Psixoloji ədəbiyyatlarda təsnif olunan və
cəmiyyətdə tez-tez rast gəlinən şəxsiyyət tipləri vardır ki, bu tiplərin psixoloji zorakılığa
meyilli olması faktını ehtimal etmək daha yüksəkdir. Bu baxımdan tədqiqat işi aktuallığı ilə
fərqlənir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə psixoloji zorakılığa meyilli şəxsiyyət tipləri
təhlil olunmuş və psixoloji zorakılığa məruz qalan gənclərdə aqressiyanın səviyyəsi müəyyən
edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik məqsədlə psixoloqlar,
nəzəri cəhətdən isə elmi iş yazarkən istifadə edilə bilər.
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Определение личности типов склонности
психологический насилие и агрессии
Резюме
Психологическое насилие часто сочетается с концепцией агрессии. Однако, как
близко к содержательным словам, определение насилия и агрессии в психологической
литературе объясняется по-разному.
Определение личности людей, которые склонны применять психологическое
насилие и стать жертвами психологического насилия, является новым предметом
исследования этой проблемы.
C. Damirova

Identifying personal types inclination to
psychological violence and aggression
Summary
Psychological violence is often identified with the concept of aggression. However, as
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close as meaningful words, the definition of violence and aggression in psychological
literature is explained differently.
Determining the identity of people who are inclined to apply psychological violence and
become victims of psychological violence is a new subject in investigating of this problem.
Redaksiyaya daxil olub: 05.05.2018
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Психологические особенности формирования личности
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Понятие личность в различных науках имеет разный смысл. И это вполне понятно:
всякая наука рассматривает такой сложный феномен, как личность в соответствии со
своей области исследования. Студенческие годы, юношеский возраст — это особый
период в формировании личности. Процесс развития не завершается в этот возрастной
период, то есть оно не является механическим завершением одного возрастного цикла
и началом нового. Формирование личности, в первую очередь, связано с непрерывным
развитием, с постоянным увеличением творческого потенциала, самореализацией и
самоутверждением личности. В данном случае не следует упускать из виду и
социальные условия, созданные обществом. Исследования показывают, какие именно
социальные условия и как они влияют? Естественно, в нашем исследовании ведущее
место занимает социальная активность. А здесь важной проблемой является развитие
психических процессов и способностей в процессе деятельности. Они могут быть
разработаны на разных уровнях. Более высокий уровень связан с развитием
мотивационной сферы личности в процессе деятельности. Основываясь на сказанном,
проблему деятельности и личности можно рассмотреть в двух аспектах. а) влияние
социальной деятельности по оптимизацию учебной деятельности; б) влияние
социальной активности на веру, убеждения и нравственное воспитание. Превращение
личности в субъекта деятельности происходит при определенных психологических
предпосылках, предполагающих соответствующее развитие: а) самостоятельности, б)
сознательности и в) творческих способностей. а) Самостоятельность связана с
активностью индивида и его деятельностью по защите своих интересов. Основы
самостоятельности закладываются примерно в 2-3 года, и продолжаются на
протяжении всей жизни. В юношеском возрасте сфера самостоятельности расширяется
и включает в себя активное участие в социальных отношениях, а также определение
своего положения в группе. б) Личность, в некотором смысле, связана с окружающей
средой и самопознанием. Личность не только познает окружающий мир, но и проявляет
сознательную и целенаправленную деятельность. в) Творческие способности — это
деятельность, отвечающая реализации требований, исходящих из социальных и личных
целей личности. Принимая во внимание сказанное, формирование личности студента
предполагает, динамическое развитие субъекта, сознательную и самостоятельную
личную ответственность, активное участие в общественной жизни, творческую
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деятельность и эффективное проведение досуга. Естественно, перечисленные качества
личности напрямую связаны с ее индивидуальными особенностями. В формировании
личности важную роль играют отношения и взаимоотношения. Социальное отношение
является необходимым условием существования человечества. Деятельность и
социальные отношения в единстве формируют личность. Общественный характер
деятельности является стимулом для развития личности. С точки зрения развития и
формирования личности каждому возрастному периоду характерны специфические
особенности.
А
особенности
социализации-индивидуализации-персонализации
каждого возраста различны и взаимосвязаны. В юношеский период индивидуализация
носит целенаправленный характер и отличается повышенным вниманием к
собственному «Я». Тем не менее, молодежь может и критически относиться к
собственному «Я». В это время индивид анализируют совместимость между
собственным «Я» и нормами общества, а также окружающие оценивают и выражают
свое отношение к его поведению. А это является персонализацией личности. На
заключительном этапе юношеского возраста, индивид активным и целенаправленным
образом определяет свою социальную необходимость. В схеме, данной ниже,
представлен подростковый, юношеский, зрелый возраст формирования личности.
Схема 1.
Возрастные
периоды
Подросток
Юношество
Зрелость

Цель
Социализация
Индивидуализация
Персонализация

Средство
Персонализация
Социализация
Индивидуализация

Результат
Индивидуализация
Персонализация
Социализация

Как видно, каждый этап развития играет определенную роль в процессе
формирования идентичности и заменяет другой. Взаимозамена процессов
социализации, индиивидуализации и персонализации основаны на логическом
переходе системы «цель-средство-результат».
Каждый возрастной период важен с точки зрения социализации личности,
осознания собственного «Я» и, не учитывая эти особенности труд-но понять человека.
Новый этап в формировании личности начинается в возрасте 15-17 лет, то есть в
ранний юношеский период. Особенности, характерные для подросткового возраста
меняются, приобретают новое содержание. Юноши и девушки стараются вести себя повзрослому. Как это происходит с психологической и социальной точки зрения?
Молодые люди, получив удостоверение личности, несут ответственность за свое
поведение, но вместе с тем, у них обычно имеется экономическая зависимость, они не
могут заниматься трудовой деятельностью, заводить семью и т.д. Таким образом, в
этом возрасте молодой человек не может полностью созреть с психосоциальной точки
зрения, хотя он и зрелый в своих глазах. Эта ситуация создает конфликт с самим
молодым человеком и его окружением. Конечно, это не относится ко всем. Поведение и
образ мышления молодежи условно можно разделить на три группы: Для студентов,
которые относятся к первой группе, это напряженный, шумный, оживленный период.
По этой причине, они периодически конфликтуют с окружающими и во многих
случаях испытывают внутриличностный конфликт. Некоторые не признают
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происходящее и считают, что к ним несправедливы. Они думают, что даже близкие
люди их не понимают. Ко второй группе относятся тихие, избегающие проблем
студенты. Они постепенно, неторопливо адаптируются к новым условиям и спокойно
воспринимают происходящее. Студенты, принадлежащие к третьей группе, признают,
что требования и отношение кним изменилось, следовательно, они тоже должны
измениться. Эта ситуация не делает их агрессивными, они пытаются адаптироваться к
новому. Они сознательно пытаются достичь своих позиций, проявляют активность, а
также принимают требования новых условий и внутренне подготавливают себя к этому.
Обычно у этих студентов высоко чувство самоконтроля и активизации. После 60-х
годов прошлого века интерес к проблеме, индивидуально-психологических
особенностей личности и влияние коллектива, значительно повысился. Одни считали,
что коллектив мешает раскрытию индивидуальных особенностей личности, его
инициативность и позиции постепенно ослабевают. Другие же считали, что коллектив
обогащает личность, и они получают возможность развивать личные качества внутри
коллектива. Другая позиция заключается в том, что любые социально значимые
проблемы возможны внутри коллектива и посредством коллектива, так как коллективу
присуще организованность и дисциплина. Однако Деятельность любого коллектива
основана на активности и инициативности отдельных лиц. Социальное поведение, в
том числе и социальная активность, также зависит от особенностей образа мышления
человека. Стиль мышления конкретного человека зависит от множества разных причин:
особенностей интеллекта, стиля обучения и воспитания в раннем детстве, характера
трудовой и общественной деятельности, нормативных предписаний культуры и много
другого. Но хотя соотношение этих факторов проблематична, бесспорно, что гибкое
самостоятельное мышление равно, как и сама потребность в свободе и самоуправлении,
оно формируется лишь в процессе и под влиянием самостоятельной, свободной от
мелочного контроля и опеки деятельности, прежде всего трудовой и учебной.
Поскольку личность является широким понятием, к ней нельзя подходить однозначно.
Личность – феномен общественного развития, конкретный живой человек,
обладающий сознанием и самосознанием. Структура личности целостное системное
образование, совокупность социально значимых психических свойств, отношений и
действий индивида, сложившихся в процессе онтогенеза и определяющих его
поведение как поведение сознательного субъекта деятельности и общения. Р.И. Алиев,
обобщая взгляды психологов, приходит к выводу, что к Национальному сознанию
относится единство идей и чувств людей, а к системе национальных отношений —
определение места и позиции нации, осознание своей социально-этнической
принадлежности. В формировании личности важную роль играют национальные
чувства и стереотипы. Национальное чувство связано с отношением людей к
реальности, с эмоциональной реакцией. Проявляясь в человеческих чувствах, таких как
- любовь, достоинство, ненависть и т. д. оно зависит от жизненных условий народа, к
которому принадлежит. Этнические стереотипы, передаваемые из поколения в
поколение, отражаются в национальных традициях и взглядах народа, в его вере и
убеждениях, в поведении, в отношении к себе и другим. Известно, что формирование
личности происходит не само по себе, а формируется в отношениях человека к
деятельности в системе общественных отношений. Лишь овладев деятельностью,
человек усваивает общественные отношения и подтверждает свое социальное
существование. Подростки и молодежь, усвоив национальные особенности, не только
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возвышаются до материального и духовного совершенства, но и в то же время
формируются как личность в целом. Возникают социальные нормы, вытекающие из
национальных особенностей, и это отражается в образе мышления и поведении. В
формировании личности важна также роль коллектива и сферы деятельности. Иными
словами, каждому коллективу свойственны определенные нормы и требования, и
работник должен соблюдать эти требования, что со временем формирует его личные
качества. Подробно рассмотрим проблему влияния педагогического процесса на
формирование личности, как важной задачи нашего исследования. Основное место в
педагогическом процессе отводится общению, взаимоотношениям и учебной
деятельности. По мнению В.А. Сухомлинского, коллектив в руках учителя очень
сложный, но опасный инструмент. Г.Э. Азимов же делит социальные группы в
педагогических коллективах на три группы:
— организованные школьные группы;
— организованные, но внешкольные группы;
— неформальные группы и отряды.
Неформальные группы и отряды могут создаваться как в школьной, так и во
внешкольной среде. В большинстве случаях они действуют как здоровые молодежные
группы, а иногда как асоциальные группы. Учителя должны знать, членами каких
групп являются учащиеся, какова их позиция и роль в группе, и должны учитывать этот
аспект в воспитательной работе. Исключительную роль в формировании личности
играет общение. Люди влияют друг с другом посредством общения. Существуют
определенные уровни общения и взаимодействия. Оно включает заражение, внушение,
убеждение, подражание и т. д. Одним из психологических механизмов общения
является соревнование. Это также влияет на формирование важных качеств личности.
Оно дает возможность сравнивать себя с другими. Соревнование поднимает
психическое, физиическое, эмоциональное напряжение людей и мобилизует их. При
стимулировании развития, соревнование понимается в положительном смысле, а при
соперничестве, зависти рассматривается как отрицательное явление. И так, личность –
саморегулируемая
динамическая
функциональная
система
непрерывно
взаимодействующих между собой свойств, отношений и действий, складывающихся в
процессе онтогенеза человека.
Актуальность статьи. В исследованиях, посвященных проблеме, с изучением
психологических особенностей молодежи, их деятельности и социализации как
самостоятельная проблема, рассматривается и социальная активность студентов.
Исследование данной проблемы приобрело особую актуальность в современный
период.
Научная новизна статьи. Впервые проблема формирования личности студента
изучается с точки зрения социальной активности, потребностей и мотивов, исследуется
их влияние на социализацию студента и построение взаимоотношений.
Практическое значение и применение статьи. Используя результаты
относительно формирования личности студента, способов общения в процессе
деятельности, построения межличностных отношений, дать направление педагогам,
людям, занимающимся образованием и воспитанием, а также указать пути их
практического решения.
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K. Mammadova

Psychological peculiarities of formation of the person
Summary
Formation of personality is primarily due to continuous development, continuous increase
of creative potential, self-identification and self-determination. The formation of personality
is intended to ensure the dynamic development of the subject, the personal responsibility of
conscious and independent, active involvement in public life, creative activity, leisure time.
The article emphasizes the psychological features of each age period in terms of
individualization.
К. Мамедова

Психологические особенности формирования личности
Резюме
Формирование личности связано, прежде всего, с непрерывным развитием,
постоянным увеличением творческого потенциала, самоидентификацией и
самоопределением. Формирование личности предназначено для обеспечения
динамичного развития субъекта, личной ответственности за сознательное и
независимое, активное участие в общественной жизни, творческой деятельности,
досуге. В статье подчеркиваются психологические особенности каждого возрастного
периода с точки зрения индивидуализации.
Redaksiyaya daxil olub: 17.04.2018
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Deviant davranışla umumi sağlamlığın əlaqəsi:
risk amilləri və qoruyucu amillər
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Key words: deviant behavior, risk factor, protective factor, sexual behavior, drug abuse,
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Bu məqalədə yeniyetmələrin ümumi sağlamlığı və onların inkişafı, cinsi davranış, maddə
istismarı və təhlükəli sayılan şiddətli davranışla əlaqədar riskli və qoruyucu amillər barədə
məlumat verilir.
Son 20-30 il içində yeniyetmələrdə sıx görülən riskli davranışlarla əlaqədar olaraq həm
nəzəri, həm də empirik çox sayda araşdırma aparılmış və əhəmiyyətli biliklər əldə edilmişdir.
Deviant davranışlar ümumiyyətlə bir həyat forması olaraq qarşımıza çıxır. Deviant
davranışlar birbaşa və ya dolayı olaraq gənclərin səhhətinə və həyatlarına təsir edən və
potensial olaraq mənfi nəticələri ola biləcək davranışlar olaraq müəyyən edilir [6]. Narkotik
maddə istifadəsi, şiddət və etibarsız cinsi əlaqə yetkinlik çağında tez-tez rast gəlinən və xalq
sağlamlığı problemi olaraq qəbul edilən deviant davranışlardandır. Son zamanlarda ruh
sağlığı problemləri və köklük (obesite) də yeniyetmə sağlamlığını təhdid edən sahələr olaraq
görülməyə başlanmışdır. Maddə istifadəsi, gəncin ailəsi ilə əlaqəsinin pozulmasına ya da
qanunların pozulmasına yol aça bilər. Erkən yaşda cinsi əlaqə, istənməyən hamiləliklə və
bunun nəticəsi olaraq məktəbdən ayrılma ilə və uzun vədə işsizliyə sonlana bilir. Bu səbəblə,
deviant davranışlar fərdi, ictimai və inkişaf xoşa gəlməyən nəticələri olan risk faktorları
olaraq da qəbul edilə bilərlər. Ancaq deviant davranışlarda tapılan mənfi, xoşa gəlməyən
nəticələr heç də həmişə deviant davranış deyildir. Bu sahədə aparılan araşdırmalarda çox
sayda proksimal və distal risk faktorları müəyyən olunmuşdur [1]. Ancaq yeni araşdırmalar
bu risk faktorlarına məruz qalma ilə riskli davranışlar etmək arasındakı əlaqənin fərqli
olduğunu göstərmişdir [4]. Başqa sözlə, eyni risk faktorlarına məruz qalan fərdlərin hamısı
riskli davranışlar göstərmir. O'Conner və yoldaşları riskə cavab olan bu dəyişkənliyə riskin
özü qədər əhəmiyyətli olduğuna diqqət çəkmişlər.
Tədqiqatçılar müdaxilə proqramları ilə bu sahədə sağlamlıq üzrə tədqiqatlar aparmış, riskli
davranışların qarşısını almaq, gənclərin sağlam inkişafına yönəlik dəstəkləyici tədbirlər
görmüşlər.
İnsanlardakı seksual anlayış xüsusi bir cinsi davranışı göstərə biləcək fiziki xüsusiyyətləri
və bacarığı, psixoloji dəyərləri, normaları, münasibətləri və öyrənmələrindən başqa, həm də,
davranışlarına təsir edən amilləri təşkil edir. Eyni zamanda seksuallıq, cinsi şəxsiyyəti və
onunla əlaqəli cəmiyyətdə qazandığı rolu yəni, kişi və ya qadın kimi davranışa əsaslanır.
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Bundan əlavə, cəmiyyətdəki seksual davranışlar genotip və fenotip kimi bioloji amillərdən
təsirlənmiş davranış formalarıdır. Digər davranış formaları isə doğuşdan başlayır. Ailənin
cəmiyyətdəki qadınlıq və kişiliklə əlaqəli münasibət və davranışları doğulduğu andan körpəyə
proyeksiya olunur. Körpənin cinsiyyətinin təyin olunduğu gündən ailə ona cinsiyyətinə uyğun
davranır və cinsinə uyğun davranış gözləyir. Bu gözləmələr və münasibətlər, əsasən onların
yaşadığı cəmiyyətin mədəniyyət normalarından irəli gəlir. Bir uşağın ilkin cinsi şəxsiyyəti ailə
üzvlərini müşahidə etməklə formalaşır. Qadın kimi, anasının ailəsində necə davranışı, atasının
kişiliyi necə sərgilədiyi və problemləri necə həll etdiyinə diqqət edər. Ana və ya ata olmadığı
halda, qadın və kişi münasibətləri, onların bir-birinə necə davranmalı olduğu uşaqlar
tərəfindən çətin anlaşıla bilər. Qızlar qadın rolunu ata və ya ata rolunu üstələmiş digər biri ilə
sınayırlar. Bu şansı olmadığı halda, "ata" axtarışına çıxar, riskli cinsi davranışlar sərgiləyə
bilir. Həmçinin, qız ata modeli ilə qarşılaşmadığı halda onun necə cinsi davranışı
sərgiləyəcəyini bilməməsinə səbəb ola bilər. Xoşbəxt və sağlam ailə mühitində böyüyən,
daim izlənən, müşahidə edilən uşaq daha sağlam münasibətlər qura bilir.
Yeniyetməlik dövründə uşaqlar cəmiyyət mədəniyyətindən çox təsirlənir. Mədəniyyət
qadınlar və kişilər üçün yaxşı müəyyən edilmiş və ya yaxşı müəyyən edilməmiş rollar
yükləyə bilər. Qadınlıq və kişilik rollarının yaxşı müəyyənləşdirilmədiyi cəmiyyətlərdə
yeniyetmələrə, daha çox seçim haqqı, daha az rəhbərlik şansı düşür. Bəzi hallarda mədəniyyət
toplumun hər hissəsində vahiddir, lakin bəzi hallarda vahid deyildir. Eyni cəmiyyətdə fərqli
mədəni normalar, fərqli seksual normalar yeniyetmələrdə deviant davranışa səbəb olur. Bu
mənada, medianın rolu çox vacibdir. Gənc ailə bu barədə çox aydın mesajlar əldə edərsə,
medianın təsiri balanslaşdırıla bilər. Ancaq ailələrin bir çoxu uşaqlarını cinsi tərbiyəsi ilə
bağlı çətinliklər yaşayırlar və dost qruplarını və medianı əsas məlumat mənbələri kimi rol
modeli təyin edirlər. Cinsi yetkinlik dövründəki dəyişikliklərlə maraqlanmaq yeniyetmələr
üçün normal bir davranışdır. Sağlam cinsi inkişaf fiziki və emosional inkişafın bir parçası
olmalıdır. Bioloji və ətraf mühit faktorları sağlam seksual qavrayışın və davranış seçimlərinin
sağlam inkişafının təməlidir. Yeniyetmələrin cinsi davranışları, erkən cinsi münasibətə
başlamalarına, istənməyən hamiləliklərə və cinsi yolla ötürülən xəstəlik kimi mənfi nəticələrə
gətirib çıxara bilər.
Narkotik maddə istifadəsi, yeniyetmənin cinsi davranışı ilə əlaqəli fərdi risk faktorudur.
Özünəinam, məktəbdənkənar fəaliyyətlərdə iştirak, məktəb sevgisi və akademik
müvəffəqiyyət, dini inanclar, reproduktiv sağlamlıq və cinsi yolla keçən xəstəliklər haqqında
məlumatlar, normal davranışa və narkotik maddənin istifadəsinə, erkən cinsi əlaqəni rədd
etmə qabiliyyətinə təsir edən qoruyucu faktorlardır. Yeniyetmələr və ya gənclər narkotik
maddəni çox müxtəlif səbəblərdən istifadə edirlər. Yeniyetməliyin hədəfi güclü şəxsiyyət
yaratmaqdır. Bu səbəbdən, yeniyetmə öz azadlığını sübut etmək üçün narkotik maddə istifadə
edə bilər. Yeniyetmə yetkin həyat tərzini təqlid etmək üçün, bu dövrdə qarşılaşdığı
çətinliklərlə üzləşmək üçün, sosial yönümə uyğunlaşmaq, dostları tərəfindən qəbul edilmək
üçün, hətta medianın təsiri ilə belə narkotik maddə istifadə edə bilər. Bundan əlavə,
valideynlər özü narkotik maddə istifadə etdiyi halda, narkotik yeniyetməyə bunu qadağa
edərkən inandırıcı olmaya bilər. Birinci dərəcəli və ya da ikinci dərəcəli qohumlardan gen
vasitəsilə alkoqolizm keçici ola bilir [3; 5].
Deviant davranışlar arasında hiperaktivlik, qısa müddətli diqqət, işin tamamlanmasında
çətinlik, həssaslıq, aqressivlik, ictimai davranış və sosial çətinliklər kimi fərdi xüsusiyyətlər
göstərilir [2]. Qoruyucu amillər arasında kəşfiyyat, dindarlıq, özünə etibar, özünə hörmət,
akademik müvəffəqiyyət, ictimai əlaqələrdə bacarıq və həyata pozitiv baxış qabiliyyəti vardır.
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Ekoloji risk faktorları arasında ailənin rolu böyükdür. Valideynlərin narkotik maddə
istifadəsi zamanı, ailə daxili şiddət və uşaq istismarı, avtoritar ailə quruluşu, yeniyetmənin
davranışının ailə tərəfindən yoxlanılmaması və müvafiq rəhbərliyin olmaması, tək valideynlə
yaşamaq və narkotik maddəni asanlıqla əldə etmək, ailə risk faktorları arasında sayıla bilər.
Ətraf mühitin qoruyucu amillərindən biri ailədir. Güclü ailə əlaqələri, ailənin yeniyetməni
akademik müvəffəqiyyətlər üçün dəstəkləməsi, yeniyetməni müşahidə etməsi, ona rəhbərlik
və daimi ünsiyyət onları deviant davranış risklərindən qoruya bilər.
Yeniyetməlik dövründə uşaqlar ailəsindən uzaqlaşır və yaşıdları ilə daha çox vaxt
keçirirlər, özlərini cəmiyyətə qəbul etdirməyə çalışırlar. Bu səbəblə narkotik maddə istifadə
edə bilirlər. Sosial risk faktorları arasında narkotik maddələri rahat əldə etmək, əxlaq quruluşu,
gəncin yaşadığı məhəllədə narkotik maddə istifadəsi, işsizlik, yoxsulluq, yaşayış mühitində
cinayət, bəzi submədəniyyət qrupları və media vardır.
Şiddət dünyanın hər yerində geniş yayılmışdır və bəzən erkən ölüm və ya digər faktorlarla
əlaqələndirilir. Şiddət ilk növbədə ictimai səhiyyə problemidir. Şiddətli davranış çox sayda
bioloji, genetik, ekoloji və psixoloji faktorlarla əlaqələndirilir. Nəticədə, insanlar arasında
zorakılığın mümkün bir izahı yoxdur, şiddət bir faktorla deyil bir çox amillərlə fərqli
ölçülərdə qarşılıqlı əlaqədədir. Yetkinlik dövründə zorakı davranışlar və cinayətlərin kökündə
əhəmiyyətli sayda yeniyetməlik dövründəki şiddətli davranışlar yatır. On üç yaşından əvvəl
şiddətli davranışlara başlayan, yeniyetmələr yetkin yaşlarda deviant davranışlara daha çox
meyilli olurlar. Bu cür şiddətli davranışlar, on beş yaşından on altı yaşa qədər görüldüyü
zaman isə, yetkinlərdə əsasən həmyaşıdları ilə birlikdə olduğu zamanlarda görüləcəkdir.
Yeniyetmələrin həyatında şiddətin tezliyini müəyyən edən beş mühüm amil şiddətə məruz
qalma, silah daşıma, zorbalıq və ya zorakı davranışlar, sosial şəbəkələr və narkotik maddə
istifadəsidir.
Məqalənin aktuallığı. Deviant davranışın ətraflı təhlili ümumi sağlamlığa onun təsirinin
anlaşılması baxımından çox böyük elmi-nəzəri və praktik aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə deviant davranışla umumi sağlamlığın əlaqəsi
riskli və qoruyucu amillər fonunda təhlil olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riskli və qoruyucu amillərin fərqləndirilməsi
deviant davranışın profilaktikasında önəmli perspektivlər açmış olur.
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Связь между девиантным поведением и общем здоровьем:
факторы риска и защитные факторы
Резюме
В этой статье представлена информация об общем здоровье и развитии
подростков, рискованных и защитных факторах, связанных с сексуальным поведением,
злоупотреблением психоактивными веществами и тяжелыми поведенческими
расстройствами.
L. Şhukurova

Relation between deviant behavior and general health:
risk factors and protective factors
Summary
This article provides information about general health and development of adolescence,
sexual behavior, drug abuse, substance abuse, risk and protective factors.
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Son zamanlar elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə, informasiya bolluğu olan
bir məkanda yaşadığımız üçün insanlar daha çox məlumatları hafizələrində saxlamaq
istəyirlər. İnformasiya artdıqca onu hafizədə, yadda saxlamaq da mürəkkəbləşir. Tarixdə çox
az insanlar mükəmməl yaddaşa sahib olublar. Fars şahı Kir öz qoşununda olan hər bir əsgərin
adını bilirdi. Moçart öz qeyri-adi musiqi yaddaşı ilə seçilirdi. Rəssam Qustav Dore yalnız bir
dəfə rəsmə baxmaqla onu olduğu kimi qravürdə əks etdirirdi. Fransa imperatoru Napoleon
Bonapart qoşunların cərgəsinə gələrək hər əsgəri adı ilə salamlayırdı. Belə xüsusi yaddaşa
eydetik yaddaşı deyirlər və psixoloqlar uzun müddətdir ki, eydetik yaddaşı araşdırırlar, lakin
bu sahədə xüsusi bir nəticə əldə edə bilməmişlər.
Hafizənin yaxşılaşmasında qidalarında xüsusi yeri vardır. Gündəlik məşğul olduğumuz
işlər, gərgin fiziki iş, zehni iş beynimizi yorduğu kimi hafizəmiz də yorulur və zəifləyir. Belə
olduqda qida rasionuna diqqət yetirmək lazımdır. Hafizə və diqqətimizin yaxşı işləməsi üçün
tükətdiyimiz ərzaqlarda zülalların çox olması məsləhət görülür: ət, süd, yumurta. Eyni
zamanda kaliy və kalçi ilə zəngin olan qidaları da unutmamalıyıq. Bura ərik qurusu, üzüm,
kişmiş, bişmiş kartofdan hazırlanan xörəklər, sobada bişmiş alma [6, 23].
Hafizə bütün canlılarda vardır, hətta belə hesab edilir ki, bitkilərdə də hafizə vardır. Hafizə
bildiyimiz kimi psixi proseslərdən idrak proseslərinə aiddir. Ən fərdiləşdirilmiş psixi
hadisələrdən hesab olunan hafizə çoxsaylı amillərdən: beynin xüsusiyyətlərindən, mərkəzi
sinir sistemindən, mühitdən, fəaliyyətin xarakterindən və şəxsiyyətin növündən asılıdır. Məhz
bu səbəbdən yadda saxlamanın ən ümumi qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmək xeyli
çətindir və daha çətini isə onun səmərəli şəkildə idarə edilməsini öyrənməkdən ibarətdir.
Baxmayaraq ki, hafizənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı çoxsaylı metodikalar işlənmiş,
tövsiyələr hazırlanmışdır. Psixologiyada hafizəyə verilən təriflərdən biri də belədir: Hafizə
keçmiş təcrübənin beyində nəqşləndirilməsi, yadda saxlanması sayəsində sonralar onun
tanınma və yada salınmasından ibarət mürəkkəb psixi fəaliyyətdir [4, 280].
Hafizə prosesləri yaddasaxlama, yadasalma, tanıma və unutmadır. Hafizənin
yaranmasında şərti reflekslərin əmələ gəlməsi mühüm rol oynayır. Hafizənin ilkin forması
tanımadır [3, 254]. Hafizə qavrayışın köməkliyi ilə psixika üçün mövcudluğu yaradan ilkin ali
prosesdir. Hafizə psixi proseslərin yaranmasında ilkin “bünövrə daşı” olan qavrayışdan
bəhrələnərək psixikada yaddaş strukturlarını formalaşdırır və nəhəng informasiya ehtiyatlarını
yaradır [5, 7].
Yaddasaxlama – xarici və daxili mühitin təsirlərinin beyində həkk olunmasıdır.
Yaddasaxlamanın səmərəliliyi iki əsas – obyektiv (materialın xarakteri, məşğələ növlərinin
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düzgün növbələşdirilməsi və s.) və subyektiv (şəxsiyyətin idrak fəallığı) amillərdən asılıdır.
Zeyqarnik effekti – yaddasaxlamanın produktivliyinin subyektin tələbatlarının (əməllərin
“bitmiş” olmasının) dinamikasından asılılığıdır [1, 130].
Hafizə mərhələlərindən kodlama (yaddasaxlama) – xarici informasiyanın zehni
təmsillərinin formalaşdırılması və yerləşdirilməsidir ki, onun da aşağıdakı növləri vardır:
— avtomatik kodlama (qeyri-ixtiyari) – xüsusi səy olmadan və əsasən şüursuz şəkildə
məlumatların qısamüddətli hafizədən uzunmüddətliyə köçürülməsi (şəxsi hadisələr; maraqlı
reallıqlar; bacarıqlar və adətlər)
— səy göstərməklə kodlama (ixtiyari) – mümarisələr sayəsində səy göstərməklə və ya
köhnə və yeni məlumatlar arasında assosiasiya yaratmaqla məlumatların qısamüddətli
hafizədən uzunmüddətli hafizəyə köçürülməsidir. Bundan əlavə fonoljik, vizual və semantik
kodlama növləri də vardır [2, 72].
Vizual kodlaşdırma vizual və ya görmə yaddaşı güclü olan insanlara aiddir. Belə insanlar
adətən gördüklərini eşitdiklərinə və ya toxunduqları əşyalara nisbətən daha yaxşı yadda
saxlayırlar. Vizual kodlaşdırma zamanı hafizələrində saxlamaq üçün materialları gözlərinin
önündə canlandırmaqla daha yaxşı yadda saxlayırlar. Məsələn, 0 – noxud, top, qoz; 1 – qələm,
ağac; 2 – əkizlər, qu quşu; 3 – üçbucaq; 4 – yelkən, kvadrat; 5 – əlcək, dəniz ulduzu; 6 –
çömçə, tava, stul; 7 – əsa; 8 – binokl, gözlüklər; 9 – ilbiz. Beləliklə, 2754 rəqəmlərini yadda
saxlamaq üçün onları sözlərə çevirmək olar; əkizlər gözlüklərini taxıb dəniz ulduzlu yelkənə
qalxdılar.
Fonolojik kodlaşdırma zamanı yadda saxlamada səslərdən istifadə edilir. Bu zaman
fonetik kodlardan istifadə olunur və hər bir hərf tələffüz olunduğu sait və samit səslə yadda
saxlanılır. Məsələn, rəqəmlərin axırıncı samit səslərini götürsək (1, 7, 8 rəqəmlərinin birinci
samit səslərini götürük); 0 – r, 1 – b, 2 – k, 3 – ç, 4 – d, 5 – ş, 6 – t, 7 – y, 8 – s, 9 – z. Bu
zaman 3189726 rəqəmini belə yadda saxlaya bilərik: 31 çb 89 sz 72 yk 6 t: “Bu çərşənbə sizin
yolunuza yekə tut mürəbbəsi qoyacam”.
Semantik kodlaşdırma zamanı isə məna baxımından rəqəmləri və ya sözləri uyğunlaşdırıb
yadda saxlayırıq.
Hafizə proseslərindən olan yadda saxlamanın bir çox özünə xas qanunauyğunluqları vardır
ki, buna əsasən də T. Ribo aşağıdakı qanunauyğunluqları ayırd edir:
1) insanın hafizəsi onun fərdi xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır, belə ki, psixikanın anormal
prosesləri dəyişmədən hafizənin patologiyası ilə müşayət olunur;
2) insanın hafizəsi eyni qaydada gedir və qayıdır: hafizədən ilk növbədə, ən çətin və yaxın
zamanlarda əldə etdiyimiz təəssüratlar itir. Hafizəmizi bərpa edərkən isə əksinə ən asan və
uzun müddət öncə yadda saxladıqlarımız bərpa olunur, onun ardınca isə ən çətin və yaxın
zamanlarda olan hadisələr yada düşür [6, 366].
Rəqəmlərin uzunmüddətli yadda saxlanmasında bir neçə metoddan istifadə edilir ki,
bunlardan biri də assosiasiya metodudur. Psixoloqlar M.N. Yanq və U.B. Qibson qeyd edirlər
ki, süni yaradılmış assosiasiyalar hafizəyə effektli dəstək ola bilərlər [6, 371]. Eyni zaman
onlar rəqəmləri müxtəlif obrazlara bənzədərək “10 rəsm metodunu” hazırlamışlar:
0 – boşqab; 1 – surət (kopya); 2 – qu quşu; 3 – görünüş; 4 – yelkən; 5 – əl barmaqları; 6 –
ilan; 7 – semafora; 8 – qum saatı; 9 – ilbiz [6, 380].
Bu metod çox qısa rəqəmlərin yadda saxlanılması üçün işlənib hazırlanmışdır. Məsələn,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci ildə qəbul olunmuşdur cümləsindəki
1995 rəqəmini bu formada yadda saxlamaq olar: “Surətini suda görən ilbiz, digər ilbizin əl
barmaqlarını olduğunu zənn etdi”. Məntiqə uyğun olmayan cümlələri təxəyyül obrazlarında
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canlandırdıqda hafizədə asanlıqla yadda saxlana bilir.
Eyni zamanda hər hansı bir qısa rəqəmi yadda saxlamaq üçün onda olan rəqəmlərin sayı
qədər sözlərdən cümlə qurub yadda saxlamaq olar. Məsələn, kredit kartının nömrəsini
dəqiqliyi ilə yadda saxlamaq üçün aşağıdakı assosiasiyadan istifadə edə bilərsən. Kredit
kartının nömrəsi 3576 nömrəsini sözlərə və cümləyə çevirsək, “pul (3) səhər (5) kartıma (7)
oturub (6)”. Bu üsulla həmin kodu uzunmüddətli hafizəyə keçirə bilərik.
Siseronun yadda saxlama metodu qədim və məşhur Roma siyasətçilərindən birinin adını
daşıyır. Bu siyasətçi öz çıxışları zamanı heç bir qeydlərdən istifadə etməməsi ilə məşhurdur.
Bununla yanaşı, natiq öz danışığında çoxlu sayda rəqəm, ad, faktlardan istifadə edir və kifayət
qədər tez-tez sitatlar səsləndirirdi.
Bəzi mənbələrə görə, Siseron metodu hələ hazırda adını daşıdığı müəllifdən əvvəl də
istifadə olunurmuş. Belə ki, qədim yunan şairi Simonid fəal və uğurlu şəkildə bu metodu
təcrübədən keçirmişdi.
Bu metod çox sadə və effektivdir. Onun digər adı “Roma otağı sistemi”dir. Metodun
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yadda saxlamalı olduğumuz cəhətləri beynimizdə müəyyən
səliqə ilə yerləşdirməliyik. Belə ki, beyninizdə boş otaq təsəvvür edirsiniz və yadda saxlamalı
olduğunuz cəhətləri bu otaqda müəyyən yerlərdə yerləşdirirsiniz [8]. Bundan əlavə, hər kəs
evində, məsələn mətbəxdə əşyaların yerləşmə yerindən xəbərdar olduğu hesab edilir.
Mətbəxdə əşyaların yerləşmə qaydasına diqqət yetirsək, məsələn, qapı, şkaf, soba, soyuducu
və s. Yadda saxlamaq istədiyimiz mövzuların açar sözlərini səliqə ilə və təxəyyülümüzlə
həmin obyektlərin içərisinə və üzərinə yerləşdirə bilərik.
Yaddasaxlama duyub qavradıqlarımızın beyində hifz olunması prosesidir. Bu zaman yeni
qavranılanların əvvəllər əldə etdiklərimizlə əlaqələndirilməsi yolu ilə möhkəmləndirilməsi baş
verir. Anlamadan asılı olaraq yaddasaxlamanın məntiqi və mexaniki növləri mövcuddur.
Məntiqi yaddasaxlamanın əsasında anlama dayanır. Bu zaman insan öyrəndiklərini öz sözləri
ilə ifadə edə bilir. Mexaniki yaddasaxlama isə quru əzbərləmə, bəzən mənaya əhəmiyyət
vermədən yaddasaxlamadır. Adətən mexaniki olaraq yadda saxlayan şagird və ya tələbə
materialın ayrı-ayrı hissələrini ayrılıqda yada sala bilmir [8].
Bütün bu yuxarıda sadalananlara baxmayaraq, assosiasiyaları hafizənin yeganə, hətta ən
əsas ali forması hesab etmək olmaz. Təhlil, sistemləşdirmə və anlama – təfəkkürün məzmun
üzərindəki ilkin işi – yadasalmaya daxildir və yaddasaxlama prosesində yenidənqurma işləri
aparır; məntiqi əlaqələr dərk olunmuş materialın yadda saxlanmasında mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Hətta mənasız materialı yadda saxlayarkən belə, insan məntiqi əlaqələr bilavasitə ora
daxil etməyə çalışır. Vasitəli yadda saxlamanın əsas prinsipi ondan ibarətdir ki,
mənimsəniləcək material daha geniş kontekstdə daxil edilir ki, burada da məntiqi əlaqələr
qurula bilir [7, 268]. Lakin bununla belə, assosiasiyaların rolu da inkar edilmir və rəqəmlərin,
şifrələrin, tarixlərin yadda saxlanmasında daha uyğundur.
Sonda nəticə olaraq aşağıdakı tövsiyələri və təklifləri irəli sürə bilərəm:
— Hafizənin aktivləşməsi üçün müəyyən hafizə çalışmalarını yerinə yetirmək lazımdır:
yadda saxlanılan materialın nə qədər müddət hafizədə qaldığını vaxtla müəyyən etməklə,
gündəlik həmin müddəti uzatmaq olar;
— Assosiativ əlaqələr tez-tez qurmaq və həmin əlaqələri genişləndirmək lazımdır;
— Təkrarlardan istifadə etmək lazımdır;
— Qida rasionuna diqqət yetirmək lazımdır;
— Məntiqi əlaqələrin qurulmasına önəm vermək lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə Azərbaycanda insanların əksəriyyəti
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hafizəsindən narazıdır. İnformasiya çoxluğundan bu problemdən hər yaşda insan əziyyət çəkir.
Mütəxəssislər problemin mahiyyətini araşdırmaqla yanaşı, onun aradan qaldırılma yollarını da
üzə çıxarmağa çalışırlar. Lakin bu texnikaların dilimizə, düşüncə tərzimizə uyğunlaşdıraraq
tətbiq olunmaması, kütlə arasında yayılmaması, təhsil müəssisələrində tətbiq olunmaması
hafizə ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılmasına şərait yaratmayacaq. Mövzunun
aktuallığını qoruyan məhz bu hafizə texnikalarına fərqli prizmadan baxışların mövcudluğudur,
çünki müxtəlif yanaşmalar müxtəlif həll yollarının tapılmasına vəsilə olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində hafizə texnikalarının (mnemotexnika)
xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr praktik
psixologiya sahəsində təcrübi əhəmiyyət kəsb edir, təhsil müəssisələrinin təcrübəsində tətbiq
oluna bilər.
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Память и ассоциативные связи
Резюме
В наше время большинство людей в Азербайджане недовольны своей памятью.
Большое числа людей в каждом возрасте страдает от множество информации.
Эксперты исследуют суть проблемы и пытаются разоблачить пути ее устранения.
Однако тот факт, что эти методы не адаптированы к нашему языку, наш стиль
мышления, не распространение среди масс и не обращение в образовательные
учреждения, не позволит устранить проблемы с памятью. Сохранение актуальности
темы - это именно то, что существует разная перспектива в отношении методов этой
памяти, потому что различные подходы играют важную роль в поиске различных
решений.
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Sh. Babayeva

Memory and associative connections
Summary
Nowadays, most people in Azerbaijan are dissatisfied with their memory. A large number
of people in every age suffer from a lot of information. Experts examine the essence of the
problem and try to expose the ways of its elimination. However, the fact that these methods
are not adapted to our language, our way of thinking, not spreading among the masses and not
resorting to educational institutions, will not solve the memory problems. Maintaining the
relevance of the topic is precisely the fact that there is a different perspective on the methods
of this memory, because different approaches play an important role in the search for various
solutions.
Redaksiyaya daxil olub: 26.04.2018
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Gənc müəllimlərdə peşə identikliyinin və pesə “Mən” obrazının
formalaşmasında pedaqoji təcrübənin rolu
Sevinc Əmirova
Azərbaycan Dillər Universitetinin baş müəllimi
E-mail: amirova77@mail.ru
Satibə Fəhratlı
Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi
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Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U. Qəzvini,
psixol.ü.f.d. A. Bünyadova
Açar sözlər: identifikasiya, peşə identikliyi, peşə “Mən — konsepsiyası”, müəllim
şəxsiyyəti, peşəkarlıq
Ключевые слова: идентификация, профессиональная идентичность, профессия.
«Я-концепция», личность учителя, профессионализм
Key words: identification, professional identity, profession "I-concept", teacher
personality, professionalism
Pedаqoji kadr hazırlığının ən vacib mərhələlərindən biri də pedаqoji təcrübədir. Məhz
pedаqoji təcrübə prosesində tələbələrin ali məktəblərdə aldıqları bilik dərinləşir, möhkəmlənir,
tələbələr pedaqoji iş sahəsində yeni bacarıq və vərdişlərə yiyələnirlər. Gənc müəllimlərin peşə
hazırlığı məhz praktiki yolla başa çatır, nəzəri biliklər pedaqoji təcrübə müddətində potensial
bilik, bacarıq, vərdişlərin əməli icrası nəticəsində mənimsənilir. Pedaqoji təcrübə pedaqoji
ünsiyyət modelinin, pedaqoji təfəkkürün, pedaqoji qabiliyyətin formalaşmasında, dolayısı ilə
pedaqoji səriştəliliyin yaranmasına, inkişafına və möhkəmlənməsinə zəmin yaradır. Pedaqoji
təcrübə müəllim hazırlığı ilə məşğul olan bütün ali məktəblərin və digər təhsilyönlü
müəssisələrin işinin ən vacib mərhələsini təşkil edir. Təhsilin bu mərhələsi iki səciyyəvi
xüsusiyyəti ilə diqqəti cəlb edir.
 əvvəla pedaqoji təcrübə tələbələrin müəllim peşə mühitinə sosial-psixoloji
adaptasiyasını asanlaşdırır.
 ikincisi təhsilin bu mərhələsi mənimsənilmiş nəzəri bilikləri bir başa təcrübəyə tətbiq
etmək imkanı verir.
Yuxarıda sadaladığımız pedaqoji təcrübənin bu iki cəhəti ilə yanaşı, bu məqaləmizdə
təhsilin bu mərhələsinin sosial-psixoloji tərəfi, yəni pedaqoji təcrübənin təşkilinin gənc
müəllimlərdə peşə identikliyinin və peşə “mən – konsepsiyasının” formalaşmasına təsiri
məsələləridir. Peşə identifikasiyası ilk dəfə eqo psixologiyasının banilərindən olan E. Erikson
tərəfindən irəli sürülmüşdür (1968). E. Erikson peşə identifikasiyasını mənlik hissinin bir
tərkib hissəsi kimi qəbul edirdi. Erikson hesab edirdi ki, peşə identifikasiyası şəxsin kim
olduğuna öz peşəsini də daxil edərək cavab verməsidir. [1; 58] .
Peşə identikliyi nədir? Ayrı-ayrı tədqiqatçılar bu termini müxtəlif şəkildə izah etmişlər.
Peşəkarlıq (Professionalizm), “peşə kimliyi“ (profession identitiy), “peşə-mənlik şüuru”
(professional self concept ) terminləri ümumi olaraq eyni mənanı özündə ehtiva edir ki, bu da
peşə ilə “eyniləşmə”, “bütünləşmə” mənasını ifadə edir [4; 77] .
Hər bir insanın həyatında peşəkar kimi formalaşma mühüm yer tutur. Peşəkar kimi
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formalaşma prosesi uzun müddətli, demək olar ki, sonu olmayan bir prosesdir. Bu proses
müxtəlif yaş dövrlərində müxtəlif məqsədlərlə bağlı olur və müxtəlif məzmun daşıyır.
Professional inkişafı şəxsi inkişafdan ayrı və fərdi, gender xüsusiyyətlərini nəzərə almadan
öyrənmək düzgün deyildir. Bir çox psixoloq və pedaqoqların əsərlərində peşə
özünümüəyyənləşdirmə mexanizmləri, peşə özünüdərkin formalaşması, peşəkarlığın
inkişafının psixoloji əsasları və peşəkar effektivliyin artırılması yolları geniş şəkildə
işıqlandırılmışdır. Peşəkar kimi inkişafın nəzəri və praktiki aspektləri B. Ananyev, P. Anoxin,
V. Davıdov, S. Rubinşteyn və digərlərinin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bir çox psixoloji
ədəbiyyatlarda gələcək pedaqoqun peşəkar cəhətdən formalaşması peşə seçimi ilə bağlı
niyyətlərin yaranması mərhələsindən başlayaraq, peşəkar əmək fəaliyyətində şəxsiyyətin tam
reallaşması mərhələsinin əhatə etməsi kimi izah olunur (E.Klimov, L.Mitina). V. Şadrikov
peşəkarlığın formalaşmasını peşəkar fəaliyyətin mənimsənilməsi prosesi və peşəkar – şəxsi
keyfiyyətlərin inkişafı kimi nəzərdən keçirir. Peşəkar şəxsi – keyfiyyətləri dedikdə, alim
fəaliyyət subyektinin fərdi keyfiyyətlərini, fəaliyyətin mənimsənilməsini təmin edən və onun
effektivliyinə təsir edən keyfiyyyətləri başa düşürdü. Müəllif eyni zamanda peşəkar – şəxsi
keyfiyyətlərin altında qabiliyyətləri xüsusi qeyd edirdi [3; 126] .
Son dövrlərdə bu sahədə aktual problemlərdən biri gələcək pedoqoqların peşəkar
identikliyi ilə bağlı məsələlər diqqəti çəkir. İ.Vorotskoyun fikrincə, peşəkar identiklik və
özünüdərkin tədqiqi gələcək pedoqoqların bəzi peşə ilə bağlı problemli situasiyaların həllinə
imkan yaradır. Məsələ, qarşılıqlı anlama problemi, müəllim və şagirdlə (tələbə) qarşılıqlı təsir
problemi və s. Özünü peşəkar kimi qavramaq həmçinin şagird haqqında təsəvvürlərə malik
olmaq da deməkdir. Peşə identikliyinin formalaşmasına şəxsiyyətin inkişafında özünüdərkin
ali zirvəsi kimi baxılır. Adekvat peşə özünümüəyyənetmə və əldə olunmuş pozitiv peşə
identikliyi peşənin düzgün seçimini müəyyən etməyə və pedoqoji fəaliyyətin effektivliyini
müəyyənləşdirir. Peşə özünütəyinetmə çətinliklər və neqativ peşə identikliyi əmək şəraitinə
uyğunlaşmamaya, peşə fəaliyyətində şəxsi mənanın itirilməsi, sonra isə professional
dezadaptasiya, professional böhrana və deformasiyalara gətirib çıxara bilər. Məhz peşə ilə
pozitiv identifikasiya prosesində biliklərin məqsədyönlü mənimsənilməsi baş tutur, seçilmiş
peşə fəaliyyətində praktiki bacarıq və vərdişlər formalaşır.
Peşəkar identikliyin strukturuna üç əsas komponent daxildir: koqnitiv, motivasiya və
dəyər komponenti. Ayrı-ayrı komponentlər həm aparıcı, həm də ikinci dərəcəli rol oynaya
bilərlər. Komponentlər arasında təzadlı münasibətlərin olmasına baxmayaraq onlar bütöv bir
struktur kimi fəaliyyət göstərir. Birinci komponent insanının özünü gələcək peşə fəaliyyətinə
bir peşəkar kimi münasibətini xarakterizə edir. Burada söhbət real və ya proqnozlaşdırılan
peşəkar kimi özünüqiymətləndirmədən gedir. İkinci struktur komponent insanın peşə
fəaliyyətinin məzmununa, şərtlərinə münasibəti xarakterizə edir. Burada peşəkar identikliyin
əsas obyekti kimi ideal peşə “Mən konsepsiyası” deyil, peşə fəaliyyətinin motivasiya
potensialı haqqında təsəvvürlər daxildir. Üçüncü komponent hər bir şəxsin özünü
eyniləşdirdiyi və mənsub olduğu peşə qrupu üçün xarakterik olan dəyərlər, normalar, ənənələr
sisteminə münasibətin qiymətləndirilməsi ilə xarakterizə olunur. Peşə identikliyinin
inkişafının göstəricisi şəxsin bu dəyərlər və pozisiyalar haqqında düşüncələrinin üst – üstə
düşməsidir.
Məhz bu iki tərəfin dəyərlərinin müqayisəsi nəticəsində peşə identikliyinin səviyyəsi
haqqında qərar qəbul edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, müəllimin pozitiv peşə
identifikasiyasının formalaşmasının əsasında onun formalaşmış peşə “Mən – konsepsiyası”
durur. Müxtəlif tədqiqatçılar (Markova A.K., Vaskovsaya S.V., Bobrova E.M. və b.) qeyd
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edirlər ki, peşə “mən konsepsiyası”sının formalaşması şəxsiyyətin peşə sahəsindəki tələbləri,
imkanları, dərk edərək öz fəaliyyətini tənzim etməsi ilə şərtlənir. A.K. Markovanın fikrincə?
peşə sahəsində özünüdərketmə “insanın bir peşəkar kimi özü haqqında təsəvvürlərinə, özünə
yönələn münasibət və yönəlişlik sisteminə əsaslanır” [2; 57] .
Müəllimin özünə münasibətindən, özü haqqında fikrinə peşə sahəsində təsəvvürlərdən
asılı olaraq onun şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətləri formalaşır və sinifdə psixoloji iqlim
yaranır. R. Bernsin tədqiqatları göstərir ki, əgər müəllim müsbət “mən – konsepsiya”ya
malikdirsə, onun özünə inamı artır, o, öz biliklərinin kifayətləndirici olmadığını etiraf
etməkdən qorxmur, şagirdlərin sualları, hər şeyi bilmək istəyini öz nüfuzuna zərbə kimi qəbul
etmir. Bütün bunlar da adekvat olaraq şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətinə müsbət planda təsir
edir, onlar onlar öz qabiliyyətlərini daha geniş planda təzahür etdirirlər. Neqativ peşə “Mənkonsepsiyası” isə özünə hörmətin daha aşağı səviyyəsi ilə xarakterizə olunur, onun özünə
inamı azalır. Həyəcanlılıq, müdafiə olunmamaq hissi, ətrafdakılardan hiylə, nifrət, gözləmək,
onu xarakterizə edən dominant psixoloji vəziyyətdir. Ona görə də belə müəllim daima öz
hisslərində və gözləmələrində mərkəzləşir, uğursuzluqdan qorxur. Belə olan halda o
həddindən artıq ciddilik, tündməcazlıq, aqressiya kimi müdafiə mexanizmlərindən istifadə
edir.
Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən belə qənaətə gələ bilərik ki, müəllimin peşə
identifikasiyası və peşə “Mən-konsepsiyasının” formalaşması müəllimin pedoqoji fəaliyyətinə
əsaslı təsir göstərir. Bu təsir xüsusən ilk növbədə müəllimin pedaqoji ünsiyyət üslubuna, onun
xarakterinə təsir edir. Əsl müəllimdə pedaqoji qabiliyyətlər, onda yeni pedaqoji təfəkkür,
pedaqoji refleksiya - yəni psixoloji – pedaqoji özünütəhlil vərdişi formalaşmalı və o bir
peşəkar müəllim kimi pozitiv peşə identikliyinə və özünün pozitiv və neqativ keyfiyyətlərini
dərk edib özünün “Mən- konsepsiya”sını qurmaq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bu baxımdan
hesab edirik ki, pedaqoji təmayüllü ali və orta təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrə
verilən təhsil və təcrübə gənc müəllimlərdə peşə identikliyinin və “peşə-mən konsepsiya”sının
formalaşmasına xidmət etməlidir.
Yuxarıda sadaladığmız müəllimlərdə bu iki vacib keyfiyyətin formalaşmasında ilkin
mərhələ kimi pedoqoji təcrübə vacib əhəmiyyətə malikdir.
Pedaqoji təcrübələr zamanı apardığımız uzun müddətli psixoloji–pedaqoji müşahidələr
aşağıdakı qənaətə gəlməyə imkan vermişdir.
Pedaqoji təcrübə üçün nəzərdə tutulan məktəbin infrastukturuna, yerləşdiyi əraziyə,
məktəbin şagird kontingentinin sayına diqqət yetirmək lazımdır. Təcrübəçi tələbələrin sayı
təhkim olunacaq siniflərin sayına uyğun olmalıdır. Təhkim olunan siniflərə iki və ya daha çox
tələbənin təhkim olunması təcrübənin keyfiyyətini aşağı sala bilir və həmçinin belə hallar
şagirdlər arasında da çaşqınlıqla qarşılana bilir. Mütəmadi olaraq müəllimlərin sıralı şəkildə
dərs aparması şagirdlərdə diqqət yayınıqlığı, eyni zamanda gənc müəllimə adaptasiyasında,
ona uyuşmasında çətinliklər yarada bilir. Belə olan halda şagirdlər gənc müəllimin
avtoritarlığını qəbul etmirlər, onun verdiyi tapşırıqları, tələb və iradlara qarşı laqeyid və
əhəmiyyətsiz münasibət göstərə bilirlər. Xüsusən də diqqət mərkəzində olmalı məsələlərdən
biri
də, təcrübə keçirilən məktəblərdə təcrübəsi gənc müəllimlərin “müəllimlər
otağından“ istifadə etmələridir. Təcrübəli məktəb müəllimləri ilə eyni iş atmosferini yaşamaq,
çiyin – çiyinə çalışmaq təcrübəçi müəllimlərdə “müəllim- mən obrazının“ formalaşmasında ,
müəllimə aid davranış və ünsiyyət üslubunun mənimsənilməsində mühüm rol oynayır.
Pedoqoji təcrübə zamanı müşahidə etdiyimiz iki situasiyanı və tələbələrlə apardığımız
sorğunu nəticələri bunu bir daha təsdiqləyir. Birinci situasiyada təcrübəçi tələbələr məktəbin
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müəllimlər otağında boş vaxtlarını və verilmiş tapşırıqları yerinə yetirirlər. İkinci situasiyada
isə təcrübəçi müəllimlər məktəbin kiçik biologiya laboratoriyasında və ya boş sinif
otaqlarında verilmiş tapşırıqları və təcrübə ilə bağlı müzakirələrini aparırdılar.
Birinci tip məktəbdə aparılan sorğuya görə təcrübəçi tələbələrin müəllim olma istəyi,
müəllim peşəsi ilə özünü eyniləşdirmə arzusu və tələbatı diqqəti cəlb edir. Hətta bu tələbələr
məktəbin müəllim kollektivi ilə bir başa təmasda olması, çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərmələri
zaman-zaman təcrübəçi olduqlarını unutduqlarını və bu məktəbin hər bir müəllimi kimi
şagirdlərin və məktəbin qayğılarına qoşulduqlarını söyləyirlər. Məktəb həyatına bu cür aktiv
qoşulma nəticəsində təcrübəçi müəllimlər peşəkar müəllimləri istər dərs prosesində, istərsə də
dərsdən kənar davranış və rəftarını, peşə etikasını, kollektivlə ünsiyyət üslubunu və s.
müşahidə edir. Bu müşahidələr nəticəsində gənc müəllimlər peşəkar müəllimləri imitasiya
edərək, müəllimin sosial-psixoloji modelini mənimsəyirlər.
İkinci tip məktəbdə isə təcrübəçi tələbələr sanki bir növ məktəbdən və onun pedaqoji
kollektivindən təcrid olunmuş halda fəaliyyət göstərirlər. Bu məktəbdə isə təcrübəçi tələbələr
sanki bir növ məktəbdən və onun pedaqoji kollektivindən təcrid olunmuş halda fəaliyyət
göstərirlər. Bu məktəbdə təcrübəçi müəllimlər ancaq təhkim olunduqları fənn müəllimi və
ancaq bir qrup uşaqla işləyir. Təcrübəçi müəllimlər demək olar ki, məktəbin digər işçilərinin
fəaliyyətini müşahidə edə bilmir və onlarla ünsiyyətdə olmurlar. Təbii ki, pedaqoji təcrübənin
bu cür “keyfiyyətsiz təşkili” təcrübəçi müəllimlərdə mənfi peşə identifikasiyasının
yaranmasına, müəllim kimi “mən obrazın” formalaşmasına neqativ təsir göstərəcəkdir.
Pedoqoji təcrübənin məktəbdə başladığı ilk gündən etibarən məktəb rəhbərliyinin
təcrübəçi tələbələri qəbul etməsi, onları müəllimlərə, kitabxana işçilərinə, katiblərə, hətta
texniki işçilərə “müəllim” kimi təqdim olunması təcrübənin ilk günündən etibarən özünə
inam hissinin formalaşmasına, məktəbdəki fəaliyyətinə məsuliyyətlə yanaşmasına zəruri
zəmin yaradır. Bu cür təqdimat sosial persepsiyanı da asanlaşdırır. Məktəb kollektivinin
təcrübəçi müəllimləri kollektivin üzvü kimi qavramasında, təcrübəçi müəllimlərin bir-birini
müəllim kimi qavramasında, təcrübəçi müəllimlərin özünü müəllim kimi qavramasında
mühüm sosial psixoloji faktor kimi çıxış edir. Sosial persepsiya sayəsində təşəkkül edən insan
surətləri ünsiyyət prosesinin və birgə fəaliyyətin tənzim edilməsində mühüm rol oynayır [1;
75] .
Məqalənin aktuallığı. Müəllimin peşə identifikasiyası və peşə “Mən-konsepsiyasının”
formalaşması müəllimin pedaqoji fəaliyyətinə əsaslı təsir göstərir. Bu təsir xüsusən ilk
növbədə müəllimin pedaqoji ünsiyyət üslubuna, onun xarakterinə təsir edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Əsl müəllimdə psixoloji–pedaqoji özünütəhlil vərdişi
formalaşmalı və o bir peşəkar müəllim kimi pozitiv peşə identikliyinə və özünün pozitiv və
neqativ keyfiyyətlərini dərk edib özünün “Mən-konsepsiya”sını qurmaq qabiliyyətinə malik
olmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə elmi ədəbiyyatın təhlili əsasında
müəllimin peşə identifikasiyası və peşə “Mən-konsepsiyasının” formalaşmasının məzmun və
mahiyyətinin açılmasına təşəbbüs edilir.

Ədəbiyyat
1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya: Dərslik. Bakı, 2003.
2. Erikson E.H (1968) İdentity Youth and Crisis. W.W . Norton. New York.
3. Jellineek M. (1995 ) Professional Identitiy.

327

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

4. Бугайчук В. Профессиональная идентификация будущего преподавателя на
современном этапе развития. Международный научно-исследовательский журнал.
Выпуск 8.
5. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1996.
С. Амирова, С. Фахратлы

Роль педагогической практики в формировании
профессиональной идентичности и профессионального
«Я-образа» у молодых учителей
Резюме
Процесс становления как профессионала — это долгосрочный, почти бесконечный
процесс. Этот процесс связан с различными целями в разном возрасте и имеет
различный контент. Профессиональное развитие отделено от личного развития, и
неправильно учиться индивидуально и без учета гендерных особенностей.
S. Amirova, S. Fahratlı

The role of pedagogical practice in the formation of professional
identity and the professional "I-image" among young teachers
Summary
The process of formation as a professional is a long-term, almost endless process. This
process is related to different purposes at different ages and has different content. Professional
development is separate from personal development, and it is wrong to learn individually and
without considering gender features.
Redaksiyaya daxil olub: 03.03.2018
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Tələbələrin yeni şəraitə uyğunlaşmasının onların
özünüqiymətləndirməsi və idrak fəallığına təsiri
Yaqut Ağasiyeva
BDU-nun fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertantı
E-mail: ququ-85@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: uyğunlaşma, idrak fəallığı, özünüqiymətləndirmə, təlim mühiti
Ключевые слова: адаптация, познавательная активность, самооценка, среда обучения
Key words: adaptation, cognitive activity, self-assessment, learning environment
Tədqiqatlar göstərir ki, tələbələrin böyük əksəriyyəti yüksək göstəricilərlə ali məktəbə
qəbul olsalar da, özünüqiymətləndirmənin aşağı düşməsinə və idrak fəallığı göstərmələrinə
mane olan bir sıra səbəblər var. Həmin səbəblər içərisində uyğunlaşma problemi əsas yer tutur.
Burada söhbət ümumi mənada orqanizmin dəyişən şəraitə uyğunlaşması prosesindən gedir.
Bu anlayış XIX əsrin ortalarında bioloji anlamda yaranıb. XX əsrin əvvəllərindən
psixologiyada geniş istifadə edilməyə başlanıb (5).
Elmi mənbələrdə uyğunlaşmanın bioloji, psixoloji, sosial və pedaqoji səviyyələri
fərqləndirilir (J.Piaje, K.Levin, A.Adler, V.V.Davıdov, İ.S.Vıqotski və b.). Psixologiyada bu
sahədə aparılan tədqiqatlarda məsələyə hiss orqanlarının ona təsir göstərən qıcıqlayıcılara
uyğunlaşması, idrak proseslərinin təlim hərəkətlərinə uyğunlaşması, qarşılıqlı assosiativ
əlaqələrin qurulması, yüklənməyə alışması və d. istiqamətlərdə yanaşılır. Onun daha bir
forması sosial uyğunlaşmadır. Sosial uyğunlaşmada insanın özünün davranış modellərini
mövcud olduğu sosial mühitə görə nizamlaması nəzərdə tutulur (4). Tələbələrin
özünüqiymətləndirməsinin və idrak fəallığının inkişafında uyğunlaşmanın roluna sosial
uyğunlaşma kontekstində yanaşmanı nəzərdə tutmuşuq.
Müşahidələr göstərir ki, uyğunlaşma prosesi, hər şeydən əvvəl, fərdi xüsusiyyətlərdən
asılıdır. Yeni kollektivə yüksək fiziki və psixoloji hazırlığı olanlar daha tez uyğunlaşırlar.
Bununla belə, tələbələrin yeni təhsil mühitinə uyğunlaşması həmişə uğurlu olmur. İstənilən
şəxs bu və ya digər dərəcədə yeni şəraitə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkir. Bəzilərində bu proses
tez keçsə də, digərlərində çətinliklə gedir və bu onların özünüqiymətləndirməsinin tədricən
aşağı enməsinə səbəb olur. Nəticədə yüksək göstəricilərlə ali məktəbə daxil olmasına
baxmayaraq tələbə dərslərdə fəallıq göstərmir.
Uyğunlaşmanın ləng getməsinin bir səbəbi də mühitin natamamlıqları ilə bağlıdır, ancaq
burada bəhs olunan natamamlıqları idarəedənlər doğurur. Deməli bu şəraitə görə əsas
məsuliyyəti onlar daşıyırlar. Ali məktəbdə tələbələrin dekanlıq və kafedraların əməkdaşları,
müəllimlərlə münasibətləri düzgün qurulmalıdır. Başqa bir səbəb tələbənin yaşayış
şəraitindən asılıdır. Bəzən tələbə kirayədə qalır, bəzən onunla birgə yaşayan şəxslərlə
münaqişələri yaranır. Başqa bir səbəb tələbənin səhhətində yaranmış problemlər ola bilər. Bu
faktorları bir neçə qrupa bölmək olar:
— fərdi: xarakter, temperament, motivasiyasızlıq, idrak marağının zəif olması və ya
olmaması, iradi səyin olmaması, koqnitiv hərəkətlərin icrasında çətinliklər, fərdi üslubun
təlimin yeni tələblərinə uyğunlaşmaması və s.);
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— tələbənin demoqrafik problemləri, ailə tərbiyəsi: ailədə ölüm, işsizlik, xəstəlik,
nəzarətsizlik;
— pedaqoji şərait: təhsilin texnologiyaları və növlərinin uyğunsuzluğu, professor-müəllim
heyətinin tələbələrlə qarşılıqlı əlaqələrinin arzuolunmaz vəziyyəti (6).
Tələbələrin ali məktəb həyatına uyğunlaşmasına mane olan başlıca amillərdən biri də
fəaliyyət növünün dəyişməsi ilə bağlıdır. Bu vəziyyət, xüsusilə aşağı özünü-qiymətləndirməsi
olan, tez həyəcanlanan, ətraf aləmdə baş verənləri qavramaqda çətinlik çəkən, eləcə də əksinə,
yüksək fəallığı olanlar üçün daha xarakterikdir. Tələbənin ali məktəb həyatına qədəm
qoyması bir sıra psixoloji çətinliklərə səbəb olur. Onun səbəbləri fərqli olsa da, başlıcası
fəaliyyət növünün dəyişməsi, yeni mühitə düşməsi, yeni kollektivə alışması ilə bağlıdır. Ona
görə də I kurs tələbələrin peşə təhsilində, həyatında ən böhranlı mərhələlərdən biri hesab
edilir. Onlar birdən-birə ailə həyatından ayrılaraq rahat şəraitdən ali məktəb həyatının ağır
rejiminə düşür: yeni münasibətlərə girir, yeni qiymətləndirmə normaları ilə üzləşirlər:
professor-müəllim heyətinin şəxsiyyəti, birləşmələrdə görüşdükləri digər qruplarda təhsil alan
yaşıdlar, gün rejiminin, qida rejiminin dəyişməsi, hərəki fəallığın məhdudlaşması, maddi
çətinliklər, alışmadıqları öhdəliklərin meydana gəlməsi və s. Bununla yanaşı, tələbələr yeni
tədris qaydalarını, ixtisas fənləri ilə bağı olan və olmayan irihəcmli nəzəri materialları
mənimsəməli olur, elmi mənbələri əldə etmək çətinlikləri ilə üz-üzə qalırlar. Bu da tələbələrin
emosional vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Bəzilərində, hətta, özləri ilə bağlı olan
qiymətləndirmə səviyyələrində ziddiyyətlər yarana bilir, özünüqiymətləndirmə aşa-ğı enir,
idrak fəallığına olan tələbat zəifləyir.
Məhz buna görə də həmin dövrdə tələbələr üçün əlverişli şəraitin, münasib psixoloji
iqlimin yaradılması vacibdir. Psixoloji tədqiqatlar göstərmişdir ki, müsbət psixoloji iqlim
tələbələrin
ali
məktəb
şəraitinə
asanlıqla
alışmaları
ilə
yanaşı
onların
özünüqiymətləndirməsini sabit saxlamaqla və inkişaf etdirməklə idrak fəallığını da təmin
etmiş olur. Belə olduqda hər bir tələbənin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin inkişafı üçün
əlverişli zəmin yaranır. Kollektiv üzvlərinin tələbəyə, eləcə də əksinə, ayrı-ayrı tələbələrin
kollektivə alışması müsbət istiqamət alır.
Bu məsələləri real şəraitdə öyrənmək üçün psixoloji müşahidələr apardıq.
Müşahidələrimizi tədris ilinin I yarısında ADPU-nun I kurs coğrafiya, təhsildə sosial-psixoloji
xidmət və məktəbəqədər ixtisaslarında təhsil alan 135 (6 qrup) tələbə üzərində apardıq. I
kurslarda apardığımız müşahidələrdən aydın oldu ki, ilk həftələrdə tələbələrin bir qismində
kifayət qədər psixoemosional problemlər yaşanır. Onlar I semestr ərzində ali məktəbə,
həmyaşıdlarına alışırlar. I kurslarda hələ sentyabrın sonlarında referent qruplar formalaşır.
Bununla belə, müxtəlif səbəblərdən onların tərkibi dəyişməyə başlayır. Bəzi qruplarda isə
əsas tərkib qorunub saxlanılır. Bir qisim tələbələr asanlıqla uyğunlaşsalar da, digər qisimdə bu
üçün daha uzun müddət tələb olunur. Davranışları və idrak fəallığının təlim şəraiti ilə
uyğunlaşması çətin gedir. Yeni qaydalara çətin alışır, çətin ünsiyyət qurur, mühazirə və
seminar məşğələlərindən yayınır, dərs buraxırlar. Həmin tələbələrdə aksentuasiyalı xarakter
əlamətləri, ailə tərbiyəsindən doğan neqativ affiliasiya elementləri, gərgin emosional hallar
müşahidə edilmişdir.
Ali məktəbdə tədris prosesi daha çox kollektiv formada aparılır. Ona görə də ali məktəbə
daxil olarkən tələbə digər həmyaşıdları, xüsusilə referent qrupların üzvləri ilə ünsiyyətə
girmək bacarığına yiyələnməlidir. Qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin formalaşmasında professormüəllim heyəti də az rol oynamır. Gərginlik içərisində yaşayan, tez-tez ailə münaqişələri ilə
üzləşən tələbələrin psixoloji durumu da neqativ emosional vəziyyətdə olur. Belə tələbələr, ya
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hədsiz emosionallıq göstərir, ya da qaradinməz, çəkingən olur, tənhalığa meyl edirlər. Hər iki
hal onların psixoloji durumunda neqativ hallar əmələ gətirir. Belə tələbələr kifayət qədər
yüksək formalaşmış idrak fəallığı göstərməyə könülsüz yanaşır, özü-nün intellektual
funksiyalarını iradi güc hesabına hərəkətə gətirməyə çalışmırlar. Bəzi tələbələr isə, əksinə,
möhkəm iradəyə malikdirlər. Ünsiyyətcil, stabil təbiətli, yüksək özünüidarə qabiliyyətlərinə
malikdirlər. Bu cür keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb, şübhəsiz ki, onlarda özünüreallaşdırma
tələbatının güclü olmasıdır. Özünüreallaşdırma tələbatı onu özünüfəallaşdırmaya
istiqamətləndirir.
Bunları nəzərə alaraq I kurs tələbələri ilə tədris ilinin II yarısında maarifləndirmə,
profilaktika, konsultasiya və korreksiya xarakterli işlər həyata keçirdik. Özünütəhsil
bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün tələbələri istiqamətləndirdik, müsabiqələr təşkil etdik.
Apardığımız işlərin səmərə verib-vermədiyini yoxlmaq üçün K.Rocers və
R.Deymondun ”Şəxsiyyətin sosial-psixoloji uyğunlaşmasının diaqnostikası” metodundan
istifadə etdik. Nəticədə tələbələri bir neçə qrupda uyğunlaşdırdıq.
I qrup – uyğunlaşması normada olanlar - özünüqiymətləndirmə normaldır: dərs
yüklənməsinin öhdəsindən yaxşı gəlir, çətinliklər hiss etmirlər, onların intellekt səviyyələri
üzləşdikləri idraki çətinlikləri dəf etməyə imkan verir; müəllimlərlə və qrup yoldaşları ilə
yaxşı qarşılıqlı münasibətdə olurlar; ali məktəbin daxili qaydalarına zidd hərəkətlər etmir,
intizamı gözləyirlər; fənlərin mənimsənilməsində olduğu kimi, ictimai işlərdə də
təşəbbüskarlıq edir, idrak fəallığı göstərirlər.
II qrup – uyğunlaşmada bəzi problemlər yaşayanlar - özünüqiymətləndirmədə qərarsızlıq
və qeyri-adekvatlıq var: emosional sahəsində həyəcan, narahatlıq, şübhəlilik, özünəəminsizlik
olur; yaşıdlarla və müəllimlərlə münasibətlərini tənzimlə-məkdə çətinlik çəkir; səhhətində
problemlər olur; ailəsində demoqrafik problemlər yaşanır.
III qrup - çətinlikləri olanlar - tələbələrdə özünüqiymətləndirmə konkret bir tipdə olmayıb,
bəzilərində normal, bəzilərində aşağı, bəzilərində yüksəkdir: əqli yüklənmənin öhdəsindən
çətin gəlir, idrak motivi zəifdir; fəallığının quruluşunda vacib olan bir sıra komponentlər:
maraq, həvəs, iradi güc zəifdir; intellektual yüklənmə tələb edən fənlərdə və mövzularda
özlərini yayındırır, başqa yollar axtarırlar; özünün fərdi üslubundan lazımınca yararlanmır,
onu möhkəmləndirməyin yollarını axtarmır; başqalarının köməyindən istifadəyə üstünlük
verir. Nəticələri müşahidələrimizlə tutuşdurduqda irəliləyiş olduğunun şahidi oluruq. İrəliləyiş
III qrup tələbələrin sayının azalması və I qrup tələbələrin sayının artması ilə təsdiqlənir.
Məqalənin
aktuallığı.
Tələbələrin
yeni
şəraitə
uyğunlaşmasının
onların
özünüqiymətləndirməsi və idrak fəallığına təsiri çox mühümdür. Bu baxımdan məqalə
aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin özünüqiymətləndirməsini sabit saxlamaqla və
inkişaf etdirməklə idrak fəallığı təmin edilmiş olur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Влияние адаптации учащихся к новым обстоятельствам к их
самооценки и познавательной активности
Резюме
Хотя большинство студентов поступают в высшую школу с высокими показателями,
существует ряд причин, которые препятствуют их самооценке и познавательной
деятельности. В связи с этим автор проанализировал проблему адаптации студентов к
новым обстоятельствам. В статье показаны факторы, влияющие на трудности или
легкость адаптации. Было отмечено, что трудности адаптации влияют на самооценку и
познавательная активность. Была проведена работа со студентами, у которых проблемы
с адаптацией, и методика была применена для изучения результатов.
Y. Agasiyeva

The impact of students' adaptation to new circumstances
on their self-assessment and cognitive activity
Summary
Although most of the students are admitted to high school with high indicators, there are a
number of reasons that hinder their self-assessment and cognitive activity. In this regard, the
author analyzed the problem of adapting students to new circumstances. Factors affecting the
difficulty or ease of adaptation are shown in the article. It was noted that adaptation
difficulties affect the self-esteem and the cognitive activity. There was applied works with
students, the problems with adaptation, and the methodology used for studying the
consequences.
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2018
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Uşaq fobiyaları, onların yaranma
səbəbləri və korreksiyası
Sevinc İsmayılova
211 saylı orta məktəbin psixoloqu
E-mail: ismayilovasevinc211@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. Ş.R. Babayeva
Açar sözlər: qorxu, fobiya, həyəcan, uşaq qorxuları, korreksiya
Ключевые слова: страх, фобия, волнение, детские страхи, коррекция
Key words: fear, phobia, excitement, child fears, correction
Qorxu bir çox insanların dəhşətli hesab etdiyi emosiyadır. 1971-ci ildə Amerika psixoloqu
Kerrol İzard (1923-2017) müxtəlif ölkələrin – ABŞ, İngiltərə, Almaniya, İsveç, Fransa,
Yunanıstan və Yaponiya – nümayəndələrinin emosiyalara münasibətini öyrənmişdir. Sorğu
iştirakçıları “Siz hansı emosiyadan daha çox qorxursunuz?” sualına cavab olaraq qorxu
emosiyasını qeyd etmişdilər.
Bu gün Azərbaycanda insanların əksəriyyəti qorxu, fobiya və həyəcan yaşamaqdadır. Ən
çox da bundan əziyyət çəkənlər uşaqlar, şagirdlər və tələbələrdir[1]. Tədqiqatlar göstərir ki,
valideynlər qorxunun sosializasiyasının müxtəlif formalarından istifadə edirlər. Bəzi
valideynlər qorxunu biruzə verməni minimuma endirməyə çalışırlar. Hətta onlar özləri hər
hansı bir situasiyada qorxsalar belə, bunu nümayiş etdirməməyə çalışırlar ki, uşağı bu
yaşantıdan mühafizə etsinlər. Digər valideynlər qorxu yaşantısının mənfi cəhətlərini
həddindən artıq şişirdirlər.
İki müşahidəmi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm:
1-ci müşahidə: Məktəbəqədər müəssisələrin birində bağça yaşlı uşaqların dini şüurunu
öyrənmək üçün onlara Allah və Peyğəmbər (sonuncu - Məhəmməd peyğəmbər (s.a.v)
nəzərdə tutulurdu) haqqında suallar verdim. Sualları cavablandırarkən uşaqlardan biri qəfildən
dedi: ”Mən Allahı istəmirəm, o, pisdir, o, ayaqlarımı sındıracaq, anamı öldürəcək, amma
Peyğəmbəri çox istəyirəm, o, düzgün adamdır, yalan danışmır, xeyirxahdır, hamıya yaxşılıq
edir”. Söhbət əsnasında məlum oldu ki, valideynlər uşaqları daim Allahla qorxudur, “filan
yerə getmə, Allah baba ayaqlarını sındıracaq”, “məni incitsən, Allah məni öldürəcək” və s.
Amma Peyğəmbərin həyatı və xarakterindən bəhs edən hekayələr vaxtaşırı uşaqlara oxunur və
bu hekayələr İslamın sonuncu peyğəmbərinin parlaq şəxsiyyətini uşaq diqqətinə çatdırır.
2-ci müşahidə: Bir dəfə iki azyaşlı uşağın böyüdüyü ailənin qonağı oldum. Uşaqlardan biri
çox dəcəllik edir, anasını hövsələdən çıxarırdı. Ana uşağa bir çox şeylərlə təsir edərək
sakitləşdirmək istəyirdi. Nəticə almadıqda qəfildən ona dedi: ”Dayan, sən ki məni bu qədər
incidirsən, mən də qocalıb öləcəyəm, tək qalacaqsan”. Dəcəllik edən və bundan çox əylənən
beş yaşlı qız bu sözdən çox tutuldu, ağlamağa başladı, amma ağlayaraq bu sözləri
deyirdi: ”Sən hələ qocalıb ölməzsən, sən dar şalvar geyinirsən”.
Məqalənin mövzusu uşaq fobiyaları olduğu üçün ilk növbədə qorxu və fobiyanın fərqini
izah edək. Psixoloqlar belə hesab edir ki, qorxu rasional, fobiya isə irrasional sayılır.
Fobiyalar insanın gündəlik həyatına mütəmadi təsir göstərməklə, onun davranışını dözülməz
şəkildə dəyişdirə bilir, qorxu isə zəngin xarici hadisələrin müşayiəti olmadan baş verir, kifayət

333

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

qədər uzun çəkir (bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər) və çox zaman insanın daxili
gerçəkliyində şüurlu şəkildə cərəyan edir. Başqa sözlə, fobiyanın yaranması üçün əgər xarici
gözlənilməz hadisə gərəksə, qorxunun yaranması üçün insanın təfəkkürü və təxəyyülü
yetərlidir. Yadda saxlamalıyıq ki, fobiyalar və qorxular qazanılma strategiyalarına görə
fərqlənsələr də, simptomları eynidir [5,251].
Qorxularla fobiyalar arasında əlaqəni qurduqdan sonra, onlarla mübarizə aparma yollarını
da tapmaq asanlaşır. Burada həyəcan anlayışının da qeyd olunması vacibdir [7,293].
Amerikal psixoloq R. Bendler (1950), fobiya və həyəcanı qorxunun iki ana qrupu kimi
xarakterizə edir. Onun fikrincə, fobiya birdən, həyəcan isə tədricən, mərhələli şəkildə yaranır
[3,293]. Yadda saxlamalıyıq ki, baş verənlər şüursuzluq səviyyəsində baş verir və bu, o
deməkdir ki, onlara qarşı mübarizə aparmaq heç də asan deyildir. S. Biddalf öz kitabında
yazır ki, “davamlı qorxu və davamlı tənhalıq stress hormonlarının uşaq orqanizminə
atılmasının səbəbi olacaq, belə ki, onların təbiəti deyir: burada nəsə heç də doğru deyil. Uzun
müddət davam edirsə, stresslər bilinən mənfi nəticələrə təkan verirlər. Onlar uşağın tamşəkilli
fiziki və psixi inkişafını pozur. Stressli uşaqlar böyümürlər. Yalnız sevinc, gülüş və sakitlik
qələbə çalanda, böyümə və inkişaf yenidən bərpa olunur” [2,118]. Müasir Azərbaycan
məktəbində aktual olan uşaq qorxularına və onların korreksiyasına nəzər salaq.
Məktəb qorxusu. Belə ki, əksər uşaqlarda təlim prosesinə adaptasiya zamanı müəyyən
qorxular, fobiyalar, çaşqınlıqlar olur ki, bunların da, vaxtında aşkarlanaraq aradan qaldırılması
vacibdir. Məktəb qorxusu olan uşaqlar sosial ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər,
özünəqapanma və utancaqlıq hissləri yüksək olur. Bu cür uşaqlar valideynin iştirakı olmadan
tək başına harasa getmək, hər hansı bir işi görmək istəmirlər. Psixoloqlar belə hesab edir ki,
uşağı məktəb qorxusuna görə tənbeh etmək, qorxunu qorxu ilə aradan qaldırmağa cəhd etmək,
qorxunu tez-tez müzakirə etmək yolveriməzdir. Məktəb qorxusu olan uşaqlar məktəbə getmək
istəmirlər, ağlayır, əsəbi davranış nümayiş etdirirlər. Belə uşaqlarda qarın ağrısı, baş ağrısı,
qusma və halsızlıq kimi əlamətlərə tez-tez rast gəlinir. Bu əlamətlər məktəbin başlamasına az
qalmış maksimum səviyyəyə qalxır. Məktəb qorxusu formasına və yaranma mənbələrinə görə
aşağıdakı qaydada qruplaşdırıla bilər.
1. Məktəbdə “dərs prosesi” zamanı yaranan qorxular — tapşırığın quymətləndirilməsi,
verilən tapşırıqların yerinə yetirilməməsi, səhv etmə qorxusu;
2. Məktəbdə qoyulan “rejim qorxusu” – məktəbə vaxtında çatmamaq, dərsə gecikmək,
xəstələnib məktəbə getməmək, tətildən sonra ilk dərs günü, sinifdə tək qalmaq qorxusu;
3. Dərs prosesi zamanı “səhv etmək” qorxusu – lövhənin qarşısında dayanmaq, müəllimin
dərs izahını başa düşməmək, müəllimin irad bildirməsi, müəllim və valideyn tərəfindən
danlanılmaq, cəzalar, yeni müəllim;
4. Uşaqlarda “subyektiv” səbəblərdən yaranan qorxular, yəni uşağın ətrafında olan və
birbaşa qorxu mənbəyi hesab olunan insanlar – müəllim, valideyn, direktor, həkim, böyük
siniflərin uşaqları, xadimə, qarovulçu və s. [11]
Daha güclü və kök salmış qorxuların korreksiyası zamanı xüsusi çətinliklər meydana çıxır.
Bu, daha çox uşaqlarda “subyektiv” səbəblərdən yaranan qorxularla əlaqəlidir. Məktəb
qorxularının korreksiyası ilə bağlı ən müasir metodlarından biri N.D. Linde tərəfindən
işlənilmiş emosional obrazlı terapiyadır. Bu metodika qorxunu doğuran həqiqi səbəbləri tez
bir müddətdə müəyyənləşdirməyə və onu korreksiya ettməyə imkan verir. N.D. Linde
fobiyanın meydana çıxma modelləri və onların korreksiyasının geniş və hərtərəfli təhlilini
verib. O, fobiyaların meydana çıxmasının 6 modelini göstərir: 1) Zədə modeli; 2) valideynin
əmr-göstəriş modeli; 3) gizli suisid modeli; 4) “əks istək” modeli; 5) isterik fobiyalar; 6)
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valideyn həyəcanı modeli (asılılıq) [10,70].Gəlin, buradan yalnız bir model və onun
korreksiyasına aid misalla tanış olaq. Məsələn: zədə modeli. Əksəriyyət fobiyalar psixoloji
zədə səbəbindən yaranır. Fobiyalara zədələyici situasiyanın xarakterinə və təsir dərəcəsinə
görə fərqlənirlər. Zədənin əsas nəticəsi – qurban mövqeyi subyektin şüuraltısında fiksə olunur.
Terapevtin əsas məqsədi isə pasiyentə qurban mövqeyindən çıxmağa və ilişib qalmış
emosiyalardan azad olmağa kömək etməkdən ibarətdir. Beləliklə, N.D. Linde zədə modelinə
müvafiq misal gətirir və onun korreksiya yollarını bizə təqdim edir:
“Qız birinci sinifdə oxuyarkən ünsiyyətcil idi və parta yoldaşı ilə çox danışırdı. Buna görə
müəllimə onu sinifdən çıxarır və o bütün dərs müddəti qapı arxasında gözləməli olur. Dərsdən
sonra müəllimə qızı tibb bacısının yanına aparır və soruşur: “Biz çox danışan qızlarla
neyləyirik?” O, isə sakitcə cavab verir: “Onların dillərini kəsirik. ”Bu, qızın bir daha dərsdə
söhbət etməməsi üçün kifayət idi. Bundan başqa, o, digər insanlarla söhbət qabiliyyətindən
məhrum olur. O, daha çox susur və qulaq asırdı. Onun dərslərə cavab verməsində də
çətinliklər yaranır. O, həm də ailədə də öz hisslərini bölüşə bilmirdi.
N.D. Linde həqiqəti müəyyənləşdirdikdən sonra qızdan soruşur: “Sən həmin müəllimə və
tibb bacısına neylərdin?” O, deyir: “Onların dillərini çıxarıb bir-birinə bağlayardım, sonra isə
tavandan asardım”(diqqət edin: çıxış yolunu N.D. Linde göstərmədi, şüursuzluğumuz özü
bizə doğru olanı təqdim edir). N.D. Linde deyir: “Bunu elə indi et”. O, yuxarı baxaraq bu
səhnəni təxəyyülündə canlandırıb ağladı, daha sonra isə güldü. Bir az keçdikdən sonra isə o
deyir ki, tamamilə razı qalıb və onları azad edə bilər. Bundan sonra qız onlardan qorxmadı və
müstəqil söhbət etmək qabiliyyətini əldə etdi. Bu metodun ən əsas müsbət cəhəti ondan
ibarətdir ki, psixoterapiyanın nəticəsi “burada və indi “prinsipinə əsaslanır. Qorxu obrazı ilə
uğurlu işin yekunu olaraq tez bir zamanda qorxu aradan qalxır ki, bu da onun psixosomatik
əlamətlərinin itməsində, xəyali obrazların yoxlanılmasında , daha sonra adi həyatda öz
təsdiqini tapır.
Y.V. Şerbatıxın fikrincə, mütəxəssis olmasa, qorxan şəxsin özü bəzi texnikalardan istifadə
edə bilər. Burada “resurslu lövbər salma”, “şəxsi tarixçənin dəyişdirilməsi” metodları tətbiq
oluna bilər [8,363].
Tədqiqatda əldə edilmiş nəticələr əsasında aşağıdakı təkliflər verilir:
Məktəblərdə:
1. Məktəbdə şagirdin inkişafına gərəkli olmayan əlavə dərslərin ləğv edilməsi;
2. İbtidai siniflərdə imtahanların ləğv olunması;
3. Yuxarı siniflərdə imtahanların asanlaşdırılması;
4. Məktəbdə dostluq və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması;
5. İmtahan şərtlərinin yüngülləşdirilməsi;
6. Müəllimlərə inam mühitinin yaradılması [1].
Məqalənin aktuallığı. Bu gün Azərbaycanda insanların əksəriyyəti qorxu, fobiya və
həyəcan yaşamaqdadır. Ən çox da bundan əziyyət çəkənlər uşaqlar, şagirdlər və tələbələrdir.
Mütəxəssislər problemin mahiyyətini araşdırmaqla yanaşı, onun aradan qaldırılma yollarını da
üzə çıxarmağa çalışırlar. Lakin önəmli məqamı gözdən qaçırırlar; bilmədiyiniz hər nəysə
onunla mübarizə aparmaq daha çətindir, hətta həmən-həmən imkansızdır. Problemin kökünü
anlamadan onu sadəcə bir müddətlik aradan qaldırmaq mümkün ola bilər. Mövzunun
aktuallığını qoruyan məhz bu anlayışlara fərqli prizmadan baxışların mövcudluğudur, çünki
müxtəlif yanaşmalar müxtəlif həll yollarının tapılmasına vəsilə olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində uşaq fobiyalarının xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr praktik
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psixologiya sahəsində təcrübi əhəmiyyət kəsb edir, məktəb təcrübəsində tətbiq oluna bilər.
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С. Исмаилова

Детская фобия, причины их возникновения и коррекции
Резюме
Сегодня большинство людей в Азербайджане живут в страхе, фобии и беспокойстве.
Большинство из этих детей — дети, студенты и студенты. Эксперты исследуют суть
проблемы и пытаются разоблачить пути ее устранения. Но они упускают важный
момент: с чем-либо, с чем вы не знаете, сложнее бороться, даже если это невозможно.
Это можно устранить просто на некоторое время, не понимая корень проблемы.
Основной темой этой темы является то, что взгляды отличаются от призмы, потому что
разные подходы могут привести к различным решениям.
S. Ismailova

Child phobia, causes of their occurrence and correction
Summary
Today, most people in Azerbaijan live in fear, phobia and anxiety. Most of those children
are children, students and students. Experts explore the essence of the problem, and try to
expose the ways of its elimination. But they miss out on the important moment. Anything you
do not know is more difficult to fight with, even if it is impossible. It is possible to eliminate
it simply for a while without understanding the root of the problem. The main point of the
topic is that the views are different from the prism, because different approaches can lead to
different solutions.
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2018
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MÜƏLLİMİN ÖZÜNÜTƏHSİLİ ÜÇÜN
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərində ordu quruculuğu
Jalə Mürsəlli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aghaevajale@gmail.com
Rəyçilər: t.ü.f.d., dos. Ə.B. Ələkbərov,
t.ü.f.d., dos. S.X. Məmmədova
Açar sözlər: türklər, dövlət, torpaq, ordu, strategiya, hərb
Ключевые слова: тюрки, государство, земля, армия, стратегия, воин
Key words: Turks, state, land, army, strategy, warfare
Türklər mövcudluqlarının ta əvvəllərindən idarəçilik təcrübərlərinə malik olmuş, çox
erkən zamanlarda özləri ilə birlikdə digər ulusları da idarə etmişlər. Bu idarəçiliyin əsasını
türklər öz ordulaırna borcludur. Yaşam təzri ilə bağlı olaraq Türklər daima yeni torpaqlar kəşf
etməli və həm də nəticədə fəth etməli olmuşlar. Orta əsrin sonlarına yaxın Ağqoyunlu və
Qaraqoyunlu orduları özlərindən əvvəlki türk dövlətlərinin ordu təşkilatını, taktika və
staratejiyasını yaşatmaq və inkişaf etdirməklə həm bir-birlərinə, həm də digər dövlətlərə qarşı
vuruşmuşlar.
Qaraqoyunlu ordusu
Qaraqoyunlu ordusu (dövlətin əsl adı Baranlılar dövlətidir) haqqında mənbələrdə çox az
məlumat olsa da onlar tərəfindən müxtəlif zamanlarda aparılan döyüşlər qaraqoyunlularda
ordu təşkili, tatktika və startegiya haqqında müəyynə qədər məlumat verir. Qaraqoyunlu
ordusu ilə Ağqoyunlu ordusu arasında müəyyən bir uyğunluq var idi. Bu iki dövlətin ordu
təşkili bir birinə çox bənzəyirdi. Lakin əsas fərqlərdən biri orduların fərqli türkmən
boylarından təşkil edilməsi idi.
Qaraqoyunlu ordusunun qüdrəti Cəlairilər ilə aparılan mübarizələrdə özünü göstərir. XIV
əsrin güclü ordularında olan Cəlairi ordusu dəfələrlə qaraqoyunlu ordusuna yenilir və
qaraqoyunlular Cəlairiləri Təbrizdən çıxarmağa nail olurlar.
Qaraqoyunlu ordusunu təşkili Qara Məhmət zamanında başlanmışdı. Onun Naxçıvan
ərazisində Cəlairi Şeyx Əli ilə apardığı müharibədə qaraqoyunlu ordusunun taktika və
texnikası nə qədər inkişaf etdiyi məlum olur.
Qara Yusif zamanında dövlətin ordusu qüdrət və cəngavərliyi ilə seçilirdi. Məhz bu
dövrdə ordu böyük bir dövlətin yaradılmasına nail oldu. Təbriz dövlətin mərkəzi oldu. Qara
Yusifin əsasını qoyduğu bu ordu dövrünün ən güclü və işğalçı dövlətlərindən olan Teymurilər
dövlətinin ordusu ilə dəfələrlə müharibə etmiş və bir neçə dəfə qalib gəlmişdir.
1408-ci ildə Sərdrud döyüşündə Qaraqoyunlu ordusu Teymuri ordusu ilə üz-üzə gəlmiş,
Miranşah bu döyüşdə öldürülmüş, Əbu Bəkr isə qaçaraq canının qurtarmışdır. Bu döyüş ilə
Teymurilərin Azərbaycanda ağalığına son qoyulmuşdur. Lakin sonrakı dövrlərdə Qara Yusif
əraziləri oğullar və komandirlər arasında böldüyü üçün tədricən qaraqoyunlu ordusunun
bütövlüyünə xələl gəldi. Qara Yusifin hakimiyyətinin sonuna yaxın dövrdə ordunun sayının
30.000 artması ilə birlikdə türkmən boylarının və rəislərinin güclənməsi də nəzərə çarpırdı.
Cahanşah zamanında ordunun nüfuzu mərkəzi hakimmyətin güclənməsi ilə əlaqədar olaraq
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yüksəldi. Qaraqoyunlu ordusu dövrünün nəhəngi olan Teymuri ordusunu məğlub edə bilir.
Cahanşahın başçılığı altında qaraqoyunlu ordusu “Xorasanın İncisi” adlandırılan Heratı işğal
etdi.
Ağqoyunlu ordusu
Tarixdə əsl adı Bayındırlılar olan Ağqoyunlular XV əsrdə öz dövlətlərini yaratmağa nail
olmuş türmən tayfalarından biri idi. Ağqoyunlu ordusunun təməli piyada və süvarilərdən
ibarət idi. Süvari birliklər Bayındırlılar başda olmaqla türkmən tayfalarından toplanırdı. Qara
Yuluq Osmən bəy zamanında əsası qoyulan bu qayda ordu təşkilatının artıq yaradılmasını
sübut edir. Osman bəy həm hərbi sərkərdə, həm də dövlət başçısı funksiyasının yerinə
yetirirdi. Ordu idarəçiliyində onun ən yaxın köməkçiləri oğulları, qohumları və bəylər idilər.
İlkin Ağqoyunlu ordusunun taktikasında basqin və düşmənı yoraraq məğlub etmək əsas idi.
Buna vur–qaç deyilirdi. Orduda ən cox istifadə edilən silahlar ox və qılınclar idi. Bunlardan
əlavə mizraq, qalxan və gürz də istifadə olunan silahlar içərisində idi. Ağır ox atma aləti və
mancanaq kimi mühasirə alətlərinə hələ Osman Bəyin hakimiyyətinin son dövrlərində sahib
olmuşdular.1
Ağqoyunlu ordusunda sarayı və hökmdarı qoruyan, onu resmi günlərdə müşayiət edən
xüsusi birliklər də var idi. Xassə ordus adlan bu birliklərin tərkibi zierhli atlılar, oxçular və
qulluqçulardan ibarət idi.2
Ağqoyunlu hərbi qüvvələrinin əsasında duran birliklərdən digəri Tiyullu əsgər birlikləri
idi. Bunlar osmanlı ordusundakı “timar sahibləri”nə bənzəyən bu birlikər onlara xidmət
müqabilində ayrılmış torpaq sahələrindən gələn gəlir ilə yaşayırdılar. Tiyullardakı bu türkmən
mənşəli köçəri əsgərlər bir müddət sonra əkinçiliklə daha çox məçğul olmağa başlamış və
getdikcə döyüşmülük xüsusiyyətlərini itirmişdilər kio bu vəziyyət də Ağqoyunlu dövlətinin
zəifləməsinə səbəb olmuşdur.3
Ağqoyunlu ordusunda üçüncü əsas qüvvə köməkçi qüvvələr idi. Bu qüvvətlər əsasən
Gürcülər, Şirvanşahlar, Qaramanlılar və bəzi kürd qəbilərindən təşkil edilirdi. Bu qüvvələr
Otluqbeli döyüşündə bu birliklərdən istfadə olunmuşdu. 4 Çox güman ki,Ağqoyunlular bu cür
ordu hissələri təşkil etməyi Osmanlılarldan əxz etmişdilər. Ağqoyunlu ordusu Uluğ qol
(mərkəz), sağ cinah və sol cinah olmaqla üç əsas qola ayrılaraq döyüşürdü Mərkəzə hökmdar
özü, qollara isə şəhzadə və böyük əmirlər rəhbərlik edirdi. Ordunun müharibə üçün toplanma
yeri Təbriz idi. Orduda geyim də mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Süvarilər qılınc və oxlara
davam gətirə bilmək məqsədilə keçə və ipək paltara üstünlük verdirdilər. Dizlərini və
başlarını qorumaq üçün dizlik və başlıq mövcud idi. Atları da qalın parçalar ilə örtürdülər. Ən
çox at ve dəvəyə üstünlük verilirdi. Tədqiqatlarda göstərilir ki, Ağqoyunlu ordusunda 30.000
baş dəvə, 20.000 baş at, 5.000 baş qatır, 2.000 baş eşşək var idi.
Ordu əmirlərini elan edilməsi,əsgər çağırılması və toplanla yerlərinin elan edilməsi üçün
“Tavacı” adı verilən ordu qulluqçuları yerinə yetirirdi. Onlar bütün əsgərləri bir dəftərə
yazırdı. Beləliklə, əsgər siyahısı da hər zaman bilinirdi. Ağqoyunuların hərbi qüdrəti və
taktikası 1473-cü il avqustun 1-də Malatya döyüşündə üzə çıxır. Konstantinipol kimi bir
şəhəri xristiyan dünyasında alan Cahan fatehi olan II Mehmet ağqoyunlulara məğlub olur.
.İlhan Erdem. "Ak-Koyunlu Ordusunu Oluşturan İnsan Unsuru". A.U DTCF Dergisi. XV/26. 1991, s. 90 vd.; W. Hinz, Uzun Hasan

1

ve Şeyh Ciineyd. Neşr.: T. Bıyıklıoğlu, Ankara 1948, s. 91-99.
. Devvani. Amıanıe M. TM .• S. 5. İstanbuL. 1913, s.303; Minorsky, Review, s. 159-163.

2
3

Minorsky, Review, s. 167

4

Erdem, Otlukbeli, s. 52
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Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan tarixşünaslığında Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu
dövlətlərində ordu quruculuğu məslələri bu vaxta qədər çox geniş işıqlandırılmamışdır. Məhz
bu məqalənin də aktuallığı Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin ordu quruculuğunun
işıqlandırılmasından ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik isə onunla bağlıdır ki, tədqiq edilən məsələlər
Azərbaycan tarixinin məzmununa bir töhfədir. Məqalədə irəli sürülən məsələlər Vətən
tarixinin elmi məzmununu yetərincə zənginləşdirəcəkdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən məsələlərdən tarix
müəllimləri və tarixçi tədqiqatçılar, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər
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Дж. Мурсалли

Формирование армии в государст Каракоюнлу и Аккоюлу
Резюме
Турки с древних времен могли управлять не только собой, но и другой народами.
Владением навыками управления они обязаны своей армии. В конце средних веков
государства Каракоюунлу и Аккоюнлу воевали друг с другом и другими государствами,
рассматривая эти сражения мы видим дисциплины, тактики и стратегии тюрков.
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J. Mursalli

Army building in states of Kharaqoyunlu and Aggoyunly
Summary
Turks possessed experience of occupation of a manager and in the meanwhile govern the
other nations from the beginning of their existence. Turks owe their own armies for the basis
of this governance. Near to the end of middle ages, the Kharaqoyunlu and Aggoyunly
troops were fighting both against each other and the other states by develoing and making live
forces organizatin, tactics and strategy of the states of Turks, had lived before them.
Redaksiyaya daxil olub: 05.05.2018

340

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

Enerji istehsalında yaranan tullantıların tutulması
problemi və həlli yollarının araşdırılması
Xuraman Heydərova
Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin müəllimi
E-mail: abdullayev_ayxan@list.ru
Rəyçilər: dos. K.M. Mütəllimova,
dos. R.R. Əhmədova
Açar sözlər: xammal və materialların emalı, karbon qazı, zərərli maddələr, enerji istehsalı
Ключевые слова: переработка сырья и материалов, диоксид углерода, вредные
вещества, производство энергии
Key words: processing of raw materials and materials, carbon dioxide, harmful
substances, energy production
Müasir dövrdə insanların həyat və təsərrüfat fəaliyyətləri nəticəsində ətraf mühitə bərpa
oluna bilməyən zərərli təsirin mövcudluğu inkaredilməz faktdır. Belə təsirlər isə sənaye və
mülki tikintilərin, yaşayış məntəqələrinin salınması, təbii sərvətlərdən, mineral ehtiyatlardan
səmərəsiz istifadə və s. nəticəsində baş verir. Digər tərəfdən xammal və materialların emalı və
istifadəsi zamanı çoxlu miqdarda ətraf mühitə bərk, qaz və maye şəklində istehsal tullantıları
düşür və ekoloji şəraiti mürəkkəbləşdirir. Tullantıların ətraf mühitə təsiri isə geniş çeşidə
malik olduğundan olduqca zərərli və çoxşaxəli olmaları ilə izah edilə bilər.
Ətraf mühitə düşən zərərli maddələrin təsnifində energetika müəssisələrindən buraxılan
maddələrin miqdarı birinci yerdə gedir və bütün tullantıların 30%-ni təşkil edir. Bu onunla
əlaqədardır ki, energetika sənayesində işlənən bütün material ehtiyatları ətraf mühitə düşən
tullantılara çevrilir.
Energetika sənayesində ümumilikdə 3 növ yanacaqdan (bərk, maye və qaz) istifadə olunur.
Yanacaqlar müxtəlif kimyəvi tərkibə malik olduğundan onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə
düşən tullantıların da miqdarı və xassələri dəyişir. Eyni zamanda bu yanacaqlardan istifadə
edildikdə əsas və ümumi olan bir problem-karbon qazı və onun yaratdığı ekoloji problemdir.
Üzvi yanacaqların ehtiyatı dünya üzrə götürülərsə əsas hissəsi bərk yanacaq ehtiyatlarının
payına düşür. Yanacaqların ehtiyatı az olduğundan onlardan səmərəli istifadə olunması tələb
edilir, bu isə ətraf mühitə tullantı atılması ilə əlaqədardır (məlumatlara əsasən energetika
sahəsini əsasən təşkil edən neft ehtiyatları 30-35 ildən sonra tükənə bilər) [1].
Energetika sənayesində istifadə edilən yanacaqların tərkibindən asılı olaraq tullantıların
miqdarı geniş həddə dəyişir. Məsələn, külə hesablanmış enerji yanacağı 1.25-dən 24.7% kq/
1000 kkal, kükürdə hesablanan isə
0.05-dən 1.3% kq/ 1000 kkal təşkil edir. Maye
yanacaqlarda isə bu hədlər nisbətən kiçik olur.
Yanacaqdan istifadə zamanı ətraf mühitə yanma məhsulları ilə yanaşı yanacağın tərkibinin
bir hissəsi də düşür. Ən başlıcası isə energetika sahəsindən ətraf mühitə külli miqdarda karbon
qazı daxil olur. Bu tullantılar zərərli təsirləri ilə bərabər digər sənaye sahələri olduğundan
onlar iqtisadi itkilər də hesab olunurlar.
Enerji istehsalı sahəsində yanacaqların yandırılmasından müxtəlif zərərli və toksiki xassəli
tullantılar alınır. Onların da hər birinin ayrı-ayrılıqda təsir gücləri vardır. Bəzi hallarda ayrılan
tullantılarda hər bir element və birləşməni ayrı-ayrılıqda, yaxud birgə olaraq zərərlilik-

341

Elmi əsərlər 2018/2

Бакы Гызлар Университети

toksiklik xassələrinin təhlil olunası lazım gəlir. Digər tərəfdən yanacağın nə dərəcədə
yandırılmasını müəyyən etmək üçün də belə təhlillər lazım gəlir.
Enerji istehsalında yanma məhsulları sırasında ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri tüstü
qazları və onların tərkibində olan kükürdlü qazlar, o cümlədən kükürd 6 oksiddir (SO3).
Müxtəlif kimyəvi tərkibə malik birləşmələrdən yaranan tullantılar da uyğun fiziki-kimyəvi
xassələrə malikdir. Ona görə də yanacağın tərkibinin analizinə əsaslanaraq (oksidlərin cəminə
görə) onun yandırılmasından yaranan şlak və külün miqdarı barədə ümumi hesabat aparmaq
olar [2].
Bəzi yanacaqların tərkibində olan külün (hissəciklərin) adgeziya qabiliyyətinin yüksək
olması onların qazan aparatlarının və toztutucu elementlərin səthinə intensiv olaraq yapışması
ilə nəticələnir. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, tullantı qazda alışqan maddələrin miqdarı az
olduqda tozların yapışma halı daha intensiv olur. Batareyalı toztutucularda (tsiklonlarda) belə
hal daha çox baş verdiyindən Tsiklon elementlərinin deşikləri tez-tez toz hissəcikləri ilə
tutulur [2]. Bəzi hallarda isə kül tullantı borularında yapışaraq qalır. Belə halda isə qazan
aparatlarının aşağı məhsuldarlıqla istismarı və batareyalı aparatların təmizləməyə saxlanması
lazım gəlir.
Bəzi hallarda yanacaqlardan alınan tullantıları cəm şəklində xarakterizə etmək çətinləşir.
Xüsusi olaraq belə hal kükürdün effektiv tutulmasının qiymətləndirilməsində nəzərə
alınmalıdır. Yanacaqların yandırılması texnologiyasından asılı olaraq kükürd və azotun
(oksidlərinin) tutulmasına uyğun olaraq onların təsirinin qiymətləndirilməsi də müxtəlifdir.
Elə hallar baş verir ki, tüstü qazların tərkibində olmayan maddələr aşkarlanır. Məsələn,
qazların-tozların təmizlənməsində amonyakdan istifadə edildikdə tüstünün tərkibində
ammonium duzu aşkarlanır [3]. Tullantıların zərərliliyi cəm şəkildə məlum olmadıqda
kükürdün tutulmasının effektliliyini müəyyən etmək çətinləşir. Enerji yanacaqlarının və
onların yanma məhsulları zərərliliyinin göstəricisi ayrı-ayrılıqda ümumi göstəricilərin
cəmindən ibarətdir:
burada
– ayrı-ayrılıqda maddələrin zərərliliyi və
toksikliyidir. Yanacaqlardan alınan tullantıların zərərlilik göstəriciləri 3 yerə ayrılır.
Birinci qrupa elə zərərli maddələr daxil edilir ki, onların zərərliliyi yanacağın tərkibinə
əsasən nisbətən dəqiq müəyyən edilir və yandırma texnologiyasından asılı deyildir. Bu qrupa
kükürd oksidi, üçüncü xassəli kül, vanadiumlu birləşmələr və yanma zamanı külün tərkibinə
keçən digər qarışıqlar daxildir.
Digər qrupa elə zərərli birləşmələr daxildir ki, onların yanma məhsulunda əmələ gəlməsi
təkcə yanacağın tərkibindən yox, həm də yanma texnologiyasından, rejimindən və istifadə
edilən avadanlıqların konstruksiyasından asılıdır [3].
Yanacaqların boşalmasında karbohidrogenlərin buxarlanması və digər hesablanması
mürəkkəb olan üçüncü qrup tullantıların göstəriciləri nəzərə alınmır.
Ayrı-ayrılıqda maddələrin müəyyən edilmiş göstəricilərini müqayisə edərək tüstü
qazlarına zərərli təsirin cəmləşdirilməsi aşağıdakılardan irəli gəlir. Bu göstəricilər ölçüsüz
formaya gətirilməli və miqdarca şərti yanacağa hesablanaraq onların toksikliyi həmin
qarışıqlar qatılığının külün BBQ-na nisbəti kimi ifadə olunmalıdır [4]. Ayrıca və yaxud xüsusi
hal kimi əsasən azot və kükürd oksidlərinin, külün və vanadium oksidinin zərərlilik göstəricisi
qeyd olunur. Yanma məhsulunda digər qarışıqların tam öyrənilməməsi səbəbindən nəzərə
almamaq olar. Lakin bu qəbuledilməz hesab olunur və ətraf mühitə düşən bütün zərərli
maddələr hesablanmalıdır. Burada yanacaqların xassələri, xüsusilə kükürd, vanadium və
onların hansı birləşmə formasında olduğu məlum olmalıdır. Mazut üçün kül tullantıların
olduğundan külün və vanadium birləşmələrinin tutulma dərəcəsi 70% qəbul edilir. Vanadium
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miqdarı isə yanacaqların eyni miqdarda -0.09% qəbul edilir. Sanitar gigiyena orqanlarının
müəyyən etdiyi vanadium oksidi üçün BBQ orta günlük kimi qəbul edilir, həm də bu miqdar
toksiki xassəyə malik olmayan tozların orta günlük normasına (0.15mq/m) uyğun gəlir.
Xüsusi təyinatlara əsasən
yanma istiqamətini müəyyən etmək olar.
Bir çox hallarda enerji istehsalında avadanlıqların məhsuldarlıqlarını artırmaq və tüstü
borularının hündürlüyünü artırmaqla zərərli maddələrin səpələnmə sahəsini genişləndirməklə
onların qatılıqlarının atmosferdə azalmasına nail olmağa çalışır. Lakin bu da onların ümumi
miqdarının azalmasına imkan vermir.
Ədəbiyyat araşdırmaları göstərir ki, xalq təsərrüfatının hərəkətverici qüvvəsi sayılan enerji
istehsalı ətraf mühitə olduqca zərərli maddələrin atılmasına səbəb olur. Enerji istehsalının
tullantıları mürəkkəb tərkibə və xassələrə malik olduğundan onların yaratdığı ekoloji
problemlərin həlli olduqca mürəkkəbdir.
Bu sahədə həmişə uyğun işlər aparılsa da enerji istehsalında yaranan tullantıların tutulması
probleminin həlli yollarının araşdırılması həmişə aktual sayıla bilər. Burada həm tozların və
qazların, həm də su və istilik tullantılarının zərərsizləşdirilməsi işləri daim aparılmalı,
mütərəqqi üsullar seçilib təklif edilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Enerji istehsalı ətraf mühitə olduqca zərərli maddələrin atılmasına
səbəb olur. Enerji istehsalının tullantıları mürəkkəb tərkibə və xassələrə malik olduğundan
onların yaratdığı ekoloji problemlərin həlli olduqca mürəkkəbdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yanacaqlardan alınan tullantıların zərərlilik göstəriciləri
araşdırılmışdır. Enerji istehsalında istifadə olunan yanacaqların yandırılması zamanı yaranan
tullantılar və onların yaratdığı ekoloji problemlərin həlli yolları təklif olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə enerji istehsalında yaranan
tullantıların tutulmasi problemi və həlli yollarının araşdıriıması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir və ondan bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər istifadə edə
bilərlər.
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Х. Гейдарова

Исследование проблем и решение путей в производстве энергии
Резюме
В статье показана покупка различных опасных и токсичных отходов от сжигания в
области производства энергии. Каждый из них имеет отдельные влияния. В некоторых
случаях отходы должны анализироваться индивидуально или совместно с каждым
элементом и сочетанием вредных свойств токсичности. С другой стороны, такие
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анализы необходимы для определения того, сколько топлива сжигается.
X. Heydarova

Research problems and solution of ways in the production of energy
Summary
The article shows the purchase of various hazardous and toxic waste from incineration in
the field of energy production. Each of them has separate influences. In some cases, waste
should be analyzed individually or together with each element and a combination of harmful
toxicity properties. On the other hand, such analyzes are necessary to determine how much
fuel is burned.
Redaksiyaya daxil olub: 06.04.2018
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12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir.
Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan
ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119)
kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda
istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq
aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın
şəkildə verilməlidir.
15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin
məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt
ünvanı göstərilməlidir.
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